
Почистващ препарат 
на киселинна основа 
за керамични плочки

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
Keranet се използва за почистване на вътрешни или 
външни повърхности (включително фасади) от петна, 
причинени от цимент, вар, ефлоресценция, включително  
замърсявания и мазнини.

Някои примери за приложение
•  Почистване на петна от цимент и вар от повърхностите 

на керамични плочки и мозайки по стени и подове.
•  Почистване на остатъци от продукти на основата на 

цимент, използвани като лепила или за фугиране на 
керамични повърхности.

•  Почистване на ефлоресценция от вар, селитра и др. от 
керамични повърхности или фуги между две плочки, 
бетон, мазилка и др.

•  Почистване на замърсявания, които са се натрупали 
на строителния обект върху строителни материали, 
като например керамични плочки, мивки и резервоари, 
анодизиран алуминий, неръждаема стомана, хромни 
изделия и др.

• Почистване на леки петна от ръжда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keranet е киселинен почистващ продукт, който се 
предлага в две форми:
• като концентриран прах за трудни случаи;
• като течност в 15% воден разтвор за по-лесна 
обработка при обикновени случаи.
Keranet е продукт на основата на специална органична 
киселина с предимството, че е агресивен към петна 
и ефлоресценция, като повечето по-силни киселини 
(солно-кисела, солна, сярна и др.), но за разлика 
от тях не отделя силно опасни токсични изпарения. 
При правилно използване Keranet не уврежда фугите 
между керамичните плочки, дори тези, които са 
грундирани с цветни продукти; напротив, той отстранява 
ефлоресценцията, която понякога се образува върху 
техните повърхности.

ПРЕПОРЪКИ
•  Никога не използвайте Keranet върху мрамор и по 

принцип върху друг вид варовиков камък или върху 
изкуствен камък.

•  Не използвайте Keranet върху керамични плочки или 
повърхности, ако глазурата им не е киселиноустойчива.

•  Когато работите с Keranet, носете гумени ръкавици и 
предпазни очила и не допускайте плисване на продукта 
върху кожата и дрехите.

•  Преди употреба трябва да сте се уверили, 
че повърхността, която ще почиствате, е 
киселиноустойчива.

•  При съмнение, препоръчваме да извършите 
предварителни тестове.

•  Контактът между Keranet и метални повърхности може 
да доведе до корозия.

•  Не оставяйте Keranet във фугите твърде дълго и 
измивайте с обилно количество вода, за да отстраните 
остатъците от продукта, които биха довели до промени 
в цвета.

•  Не оставяйте Keranet да влиза в контакт с метални 
повърхности или крайни покрития, тъй като това може 
да доведе до корозия.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ
Преди почистване с Keranet защитете всичко, което 
може да бъде повредено от пръските киселина. Преди 
всичко, ако повърхността е силно абсорбираща (cotto 
toscano, порьозни керамични плочки, бетон, мазилки и 
т.н.), тя трябва да бъде добре намокрена с вода преди 
обработка с Keranet.
Полагайте Keranet Liquid с помощта на бърсалка за под 
или четка, като работите на ивици. Оставете продукта да 
действа около 5 минути, изтрийте с четка или абразивна 
гъба (Scotch Brite® със средна едрина), за да отстраните 
образуваните кори, които може да са останали и 
продължете да търкате до изчезване на всички видими 
петна.
Повторете операция за всички упорити кори или петна.
Отстранете течността от пода с помощта на гъба, като 
я изстисквате или с индустриална прахосмукачка и 
след това изплакнете обилно няколко пъти с вода, 



като търкате във всички посоки и накрая 
подсушете с парцал. Когато трябва да се 
използва Keranet Concentrated Powder (за 
почистване на cotto toscano фугирани с 
антрацитно оцветени циментови фугиращи 
смеси), трябва да следвате същата 
процедура, с тази разлика, че Keranet трябва 
да се нанесе върху вече добре намокрения с 
вода под.

ОПАКОВКА
Keranet концентриран прах:
5 kg пластмасови кофи - 1 kg найлонови 
торби.
Keranet течност:
25 kg пластмасови кофи - 10 kg пластмасови 
кофи - 5 kg пластмасови кофи - 1kg бутилки в 
кашон с 12x1.
0.750 kg бутилки със спрей помпа в опаковки 
12 бр. x 0.750.

СЪХРАНЕНИЕ
24 месеца в оригиналната опаковка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ 
Keranet е дразнещ при контакт с очите 
и кожата. Носете предпазни ръкавици и 
защита за очите/лицето. В случай на контакт 
с продукта, измийте незабавно с обилно 
количество вода. При поглъщане и при 
по-сериозни медицински случаи потърсете 
медицинска помощ. Съхранявайте продукта в 
затворена опаковка и съхранявайте далеч от 
достъпа на деца. Keranet Powder е опасен за 
водните организми: не изпускайте в околната 
среда.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този 

информационен лист за продукта, отговарят 
в най-голяма степен на знанията и опита 
ни, цялата информация по-горе трябва във 
всички случаи да се разглежда като чисто 
ориентировъчна и предмет на потвърждение 
след дългосрочно практическо приложение; 
по  тази причина всеки, който възнамерява да 
използва този продукт, трябва предварително 
да се увери, че той е подходящ за 
желаното приложение. Във всички случаи, 
потребителят носи цялата отговорност 
за всякакви последици, произтичащи от 
употребата на продукта.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА 
Съдържанието на този технически 
информационен лист (“ТИЛ”) може да 
бъде копирано в друг свързан с проекта 
документ, но полученият вследствие 
документ не трябва да допълва или заменя 
изискванията съгласно ТИЛ, действащи 
към момента на полагане на продукта 
на MAPEI. За най-актуалната версия 
на ТИЛ и за гаранционна информация 
посетете нашия уебсайт  www.mapei.
com. ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ 
ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ТОЗИ ТИЛ ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА MAPEI.

Моля, направете справка с актуалната 
версия на Техническия информационен 
лист, който можете да намерите на нашия 
уебсайт www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини):

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Концентриран прах                   Течност

Вид: прахообразен                             течност

Цвят: бял                                              прозрачен

Обемна плътност (g/cm3): 1,22                                                   -

Плътност (g/cm3): -                                                    1,09

pH: -                                                    1,1

Активно вещество (%): 100                                                15

Съхранение: 24 месеца в оригиналната опаковка

Класификация на опасностите съгласно 
EC 1999/45:

дразнещ                                     дразнещ
Преди употреба направете справка с 
параграфа “Инструкции за безопасност 
при приготвяне и полагане”, информацията 
на опаковката и Информационния лист за 
безопасност на продукта

Митнически клас: 2811 19 00

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ
Температурен диапазон на полагане: от 0°C до +40°C

Време за изчакване преди изплакване: 5 минути

Почистване на 
ефлосценция

Почистване с Keranet 
течност с четка за 
полиране

Почистване с Keranet 
течност

Keranet течност се 
предлага в кутии и 
бутилки със спрей 
помпа

BUILDING THE FUTURE
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Всякаква допълнителна 
информация за продукта се 

предоставя при запитване или 
на адрес www.mapei.com


