
Fuga-Wash Eco

Vette lisatav keskkonnasõbralik puhastusvahend Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco 

Invisibile'i puhastamiseks, mis sobib ideaalselt kasutamiseks Green Building 

sertifikaadiga hoonetes. Veepõhine lahustivaba kontsentraat kaitseb nii kasutajate 

tervist kui keskkonda.

Toode Fuga-Wash Eco toimib vette lisatuna puhastusvahendina, mis ei kahjusta keraamilise 

plaadi, portselanplaadi ega looduskivi pinda.

TOOTE EELISED

• Lihtsustab kattematerjalide puhastamist. 

• Hoiab käsna puhtamana. 

• Puhastab põhjalikult, ei ole vaja loputada. 

• Parandab vuugitäite pinnaviimistlust. 

• Sobib kasutamiseks kõikidel pindadel. KASUTUSALAD

KASUTUSALAD

Kasutamine

Vette lisamiseks Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile'i puhastamiseks. Pinnad:

- keraamilised ja homogeensed plaadid;

- klaasmosaiik, marmor ja looduskivi.

Mitte kasutada

Kuivanud vuugitäite jääkide ja triipude eemaldamiseks.

KASUTUSJUHISED

Pindade ettevalmistamine

Plaaditud pinnad tuleb kõigepealt puhastada, et eemaldada tolm. Fugalite® Eco ja Fugalite® 

Eco Invisibile ei tohi olla juba kuivanud. 

Ettevalmistamine
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Fuga-Wash Eco on valmis segatud läbipaistev vedelik, mida on võimalik veega mis tahes 

vahekorras lahjendada. Raputage pudelit enne avamist hoolikalt, et vedelik ühtlaselt 

seguneks. Valage pesemisalusele üks mõõtekorgitäis (umbes 50 cl) toodet iga 5 l vee kohta.

Kasutamine

Puhastage plaadid juba siis, kui vuugitäide ei ole veel kuivanud. Kui olete lõpetanud, valage 

märgitud kogus Fuga-Wash Ecot pesemisalusele ja puhastage pind suure ja paksu 

soovitatavalt tselluloosist valmistatud niiske käsnaga ja olge ettevaatlik, et te vuukidest 

vuugitäidet ei eemalda. Pehmendage plaatidel oleva vuugitäite kihti ringjate liigutustega ning 

puhastage vuugi pind. Toote erilised suure dispersiooniga polümeerid tagavad, et väikese 

koguse veega saab eemaldada kõik vuugitäite jäägid. Kui kasutate plaatide puhastamiseks 

liiga palju vett, võib see kahjustada toote keemilist vastupidavust. Loputage käsna sageli 

puhtas vees ja kasutage koos puhastusrulliga ka sobivaid aluseid ja reste. Vajadusel vahetage 

vuugitäitega määrdunud käsn või vildist puhastuspadi välja. Kõige lõpuks tõmmake käsn 

diagonaalis üle plaatide, et vältida vuukide puudutamist. Veendumaks, et plaadid on täiesti 

puhtad ja neil ei ole tootejääke, tõmmake pind kuiva lapiga uuesti üle.

Puhastamine

Fuga-Wash Eco jäägid saab tööriistadelt eemalda neid hoolikalt veega loputades.

Maaletooja: Hansas Plaadimaailm OÜ, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, reg. nr. 12979816



TEHNILISED ANDMED VASTAVALT KERAKOLL 

KVALITEEDISTANDARDILE

Välimus läbipaistev vedelik

Mahukaal ≈ 1 kg/dm3

Kõlblikkusaeg ≈ originaalpakendis 24 kuud
Hoiatus! Kaitske külmumise eest, vältige otsest päikesevalgust ja 

soojusallikaid.
Pakendis 1,5 l pudelid
Veega lahjendamise 

vahekorrad

kõik vahekorrad

soovitatav annus 1 mõõtekorgitäis iga 5 l vee kohta 

pesemisalusel
pH-tase ≈ 7
Kasutamise 

temperatuurivahemik

+5 °C kuni +35 °C

Katvusala ≈ 100–200 m2/1 l
Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 °C, 50% suhtelise niiskuse ja ilma 

ventilatsioonita tingimustes. Andmed võivad ehitusplatsile omaste tingimuste nagu 

temperatuuri, ventilatsiooni ja pinna ning paigaldatud materjali imavuse tõttu erineda.

HOIATUS!

- Professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

- Järgige kehtivaid standardeid ja riiklikke määrusi.

- Hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C, kaitsta jäätumise eest.

- Loputage hoolikalt kõik tootega töödeldud pinnad.

- Ärge hoidke purke ega pudeleid isegi kasutamise ajal avatuna.

- Küsige vajadusel ohutuskaarti.

- Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust Kerakoll Worldwide Global Service'ga – 

globalservice@kerakoll.com.

Eco ja Bio klassifikatsioonid viitavad GreenBuilding Rating® 2013. a juhendile. Teavet 

uuendati viimati 2013. a aprillis (vaadake GBR andmete aruannet – 2013. a mai); pange 

tähele, et KERAKOLL SpA võib olla aja jooksul teinud andmetes muudatusi ja/või 

parandusi; vaadake uusimat versiooni veebileheküljel www.kerakoll.com. Seepärast vastutab 
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KERAKOLL SpA teabe kehtivuse, täpsuse ja ajakohasuse eest ainult siis, kui andmed on 

saadud otse asutuse veebileheküljelt. Käesolevas toodud tehnilised andmed põhinevad meie 

tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik teie ehitusplatside tingimusi 

ega töö teostamist kontrollida, siis annab käesolevas toodud teave ainult üldpildi ning ei seo 

Kerakolli mitte kuidagi. Seepärast on soovitatav toodet enne kasutamist testida, et kontrollida 

selle sobivust teie eesmärkidega.
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