
 

 
 
 
Fleta e të dhënave teknike  

MULTIFILL EPOXY CLEANER 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 
Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 
përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar 
se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon 
automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. 

  
 

 

 

Agjent pastrues për mbetjet e stukos epokside 
 

 
Përshkrimi 

 
Pastrues special në formë xheli, i cili përmban 
një përzierje tretësish. 
 

Fushat e përdorimit 
 

MULTIFILL EPOXY CLEANER përdoret për 
largimin e mbetjeve të ngurtësuara të stukos 
epokside (p.sh. MULTIFILL EPOXY THIXO 
ose MULTIFILL EPOXY FLOW) nga 
sipërfaqet e pllakave, për shkak të pastrimit të 
papërshtatshëm të stukos gjatë aplikimit. I 
përshtatshëm për sipërfaqe horizontale dhe 
vertikale. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta: Xhel 
 
Ngjyra: Transparente 
 
Ph: 7,5 
 
Densiteti: 1,05 kg/l 
 
Temperatura e aplikimit: 5-35˚C  
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
MULTIFILL EPOXY CLEANER aplikohet i 
patretur me furçë ose mistri në mbetjet e 
ngurtësuara të stukos epokside dhe më pas 
lihet të veprojë derisa të ketë zbutur mbetjet. 
Për këtë nevojiten 1-8 orë, në varësi të 
përmasave të mbetjeve. Në përfundim, 
mbetjet largohen me anë të një mistrie 
metalike dhe sipërfaqja shpëlahet plotësisht 
me ujë. Procedura mund të përsëritet nëse 
është e nevojshme. 
 

Konsumi 
 
Në varësi të përmasave të mbetjeve që duhen 
hequr. 
 

Ambalazhimi 
 
MULTIFILL EPOXY CLEANER ofrohet në enë 
0,75 l. 
 

Magazinimi 
 
24 muaj nga data e prodhimit, në vende të 
mbrojtura nga temperaturat e larta dhe ngrica. 
 

Shënime 
 

 Ndiqni udhëzimet për përdorimin e 
sigurt dhe masat paraprake të 
shkruara në enë. 

 Mos lejoni që sipërfaqet e ndjeshme 
ndaj tretësve të bien në kontakt të 
drejtpërdrejtë me agjentin pastrues 
(p.sh. plastiket). 

 Para përdorimit të produktit në pllaka 
të lustruara, mermer ose gur natyror, 
provojeni më parë për t'u siguruar që 
produkti nuk ua ndryshon paraqitjen. 

 Shmangni kontaktin e agjentit pastrues 
me fugat e pllakave, pasi mund të 
dëmtojë stukon epokside të përdorur 
te fugat, në të njëjtën mënyrë siç 
largon mbetjet e stukos nga pllakat. 
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