
 
Fișă tehnică 

MULTIFILL-EPOXY CLEANER 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 07.7.20 

 

Agent de curățare pentru resturile de chit epoxidic 
 

Descriere 
 
Agent special de curățare, sub formă de gel, 
conținând un amestec de solvenți. 

 

Domenii de aplicare 
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER se folosește pentru 
a curăța resturile de chit epoxidic (de ex. 
MULTIFILL-EPOXY THIXO) de pe plăci, rămase 
din cauza curățării neadecvate a chitului din timpul 
aplicării. Este potrivit atât pentru suprafețe 
orizontale, cât și verticale. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  gel 

Culoare:  transparent 

ph:  7.5 

Densitate:   1.05 kg/l 

Temperatura de aplicare: 5-35˚C  

Timpul de dizolvare al 
reziduurilor: 1-8 h 
 

Mod de utilizare 
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER se aplică nediluat, 
cu pensula sau gletiera, pe restul întărit de chit 
epoxidic și este lăsat să acționeze, până ce 
reziduul se înmoaie. Acest proces durează de 
regulă 1-8 ore, în funcție de dimensiunea restului. 
După aceea, reziduul este înlăturat cu o gletieră, 
iar suprafața este clătită foarte bine cu apă. 
Procedura poate fi repetată, dacă acest lucru este 
necesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consum 
 
În funcție de dimensiunea reziduului care trebuie 
înlăturat. 

 

Ambalaj 
 
MULTIFILL-EPOXY CLEANER este disponibil în 
recipiente de 0.75l. 

 

Depozitare 
 
24 de luni de la data de fabricație, în spații 
protejate de temperaturi mari și îngheț. 

 

Observații 
 
 Se vor consulta instrucțiunile de siguranță 

scrise pe recipient înainte de folosire. 

 Se vor proteja suprafețele care sunt sensibile 
la solvenți; acestea nu trebuie să intre în 
contact direct cu agentul de curățare (de ex. 
plastic). 

 Înainte de aplicarea produsului pe plăci 
ceramice, marmură sau piatră naturală, se vor 
efectua teste, pentru a se asigura că produsul 
nu le schimbă aspectul. 

 Se va evita contactul agentului de curățare cu 
chitul din rosturi; acesta poate deteriora chitul 
epoxidic existent. 
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