
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията 
за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на 
изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че 
материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект 
автоматично анулира предишните касаещи същия продукт  

 

 

Техническа Характеристика 

MULTIFILL-EPOXY CLEANER 

 

 

Почистващ препарат за премахване на остатъци от 
епоксидни фугиращи смеси  
 
 

Описание 
 
Специален почистващ гел, съдържащ смес 
от разтворители. 
 

Области на приложение 
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER се използва 
за премахване на втвърдени остатъци от 
епоксидни фуги (като MULTIFIL EPOXY 
THIXO или MULTIFILL-EPOXY FLOW), от 
повърхността на плочките, образувани 
поради неправилно почистване на 
епоксидните фугиращи смеси при 
полагането им.  
     

Технически характеристики 
   
Вид: гел 

Цвят: прозрачен/ 
 бледо жълт 

Ph: 7,5 

Плътност: 1,05 kg/l 

Температура  
на полагане:  от +5°С до +35°С  

Време за разграждане  
на замърсяванията:  1-8 h 
 

Указания за употреба  
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER се нанася 
неразреден, с четка или маламашка, върху 
втвърдените остатъци от епоксидна фуга и 
се оставя да действа до размекване на 
замърсяванията. Това обикновено отнема 
между 1 и 8 часа, в зависимост от размера 
на замърсяванията. Накрая, остатъците се 
премахват с метална шпакла и цялата 
повърхност се изплаква с вода. При 
необходимост процедурата се повтаря. 
 
 
 

Разход 
 
В зависимост от размера на 
замърсяванията. 
  

Опаковка 
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER се предлага в 
опаковки от 0,75 l. 
  

Срок на годност/Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, на места 
защитени от високи температури и 
измръзване.  
 

Забележки 
 

 Консултирайте се с указанията за 
безопасна употреба и предпазни мерки, 
посочени върху опаковката.  

 Повърхности и материали които може 
да се повлияят от разтворители 
(пластмаси), трябва да се защитят от 
пряк контакт с почистващият препарат.  

 Преди полагане на продукта върху 
полирани плочки, мрамори или 
естествени камъни, се препоръчва да 
се направи проба за да се определи 
тяхната съвместимост.  

 Избягвайте контакт на почистващият 
препарат с фугите на плочките, тъй 
като ще повлияе на епоксидната 
фугираща смес, вече поставена във 
фугите, по същият начин както на 
замърсяванията.  
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