
    
 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

MULTIFILL EPOXY CLEANER 

 

 

Καθαριστικό υπολειμμάτων εποξειδικών αρμόστοκων 
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό καθαριστικό gel που αποτελείται από μίγμα 
διαλυτών.  

 
Πεδία εφαρμογής 

 
Το MULTIFILL EPOXY CLEANER χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό υπολειμμάτων σκληρυμένου 
εποξειδικού αρμόστοκου (π.χ. MULTIFILL EPOXY 
THIXO ή MULTIFILL EPOXY FLOW) από επιφά-
νειες πλακιδίων λόγω μη σωστού καθαρισμού του 
αρμόστοκου κατά τη διαδικασία εφαρμογής του. 
Κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. 

  
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Μορφή: gel 

Χρώμα: διάφανο 

pH:                             7,5 

Πυκνότητα:                1,05 Kg/lt 

Θερμοκρασία εφαρμογής:  5 – 35 ˚C 

Χρόνος διάσπασης υπολειμάτων: 1- 8 hr 

 
Τρόπος χρήσης 

 
Το MULTIFILL EPOXY CLEANER εφαρμόζεται 
αδιάλυτο με πινέλο ή σπάτουλα στα σκληρυμένα  
υπολείμματα εποξειδικού αρμόστοκου και στη 
συνέχεια αφήνεται να δράσει έως ότου τα 
μαλακώσει. Συνήθως απαιτούνται 1-8 ώρες 
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των 
υπολειμμάτων. Κατόπιν με μια μεταλλική 
σπάτουλα απομακρύνονται τα υπολείμματα και η 
επιφάνεια ξεπλένεται καλά με νερό.  Εάν χρειαστεί 
επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία.  

 
Κατανάλωση 

 
Ανάλογα με το μέγεθος των υπολειμμάτων που 
πρέπει να απομακρυνθούν. 

 
 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 0,75 l. 

 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε 
χώρους προστατευμένους από τις υψηλές 
θερμοκρασίες και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα. 
 Προστατέψτε επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες 
από την επαφή με το καθαριστικό (π.χ. πλαστικά 
υλικά). 
 Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σε γυαλισμένα 
πλακίδια, μαρμαρά ή φυσικές πέτρες, 
πραγματοποιήστε πρώτα μία δοκιμή για να 
επιβεβαιώσετε ότι δεν αλλοιώνει την όψη τους.  
 Προσοχή, προστατέψτε τους αρμούς των 
πλακιδίων από την επαφή με το καθαριστικό, γιατί 
όπως έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τα 
υπολείμματα του αρμόστοκου από τα πλακίδια, 
έτσι μπορεί να καταστρέψει και τον εποξειδικό 
αρμόστοκο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στους 
αρμούς. 
 Το υλικό είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Απαγορεύεται 
το κάπνισμα κατά την διάρκεια της εφαρμογής. 
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