
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Kerapoxy Cleaner é um detergente para a remoção 
de resíduos de juntas epoxídicas, como Kerapoxy, 
Kerapoxy P, Kerapoxy Design, etc., de revestimentos 
em cerâmica ou pastilha de vidro. 

Alguns exemplos de aplicação
•  Limpeza das superfícies de revestimentos cerâmicos 

ou de vidro de resíduos mais ou menos consistentes 
de juntas epoxídicas.

•  Limpeza final das superfícies de revestimentos 
betumados com Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy 
Design, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Kerapoxy Cleaner é um detergente líquido concentrado 
para betumes epoxídicos. Kerapoxy Cleaner remove 
eventuais resíduos, manchas ou estrias de betume 
epoxídico sem desenvolver emissões nocivas.

A utilização correta de Kerapoxy Cleaner não danifica 
nem a superfície do revestimento nem as juntas.

AVISOS IMPORTANTES
•  Não usar sobre mármores e pedra polida.

•  Não usar sobre madeira.

•  Não usar em piscinas de metacrilato.

•  Antes de utilizar Kerapoxy Cleaner sobre materiais 
cuja resistência superficial não é conhecida, realizar 
um teste de aplicação para verificar se a superfície 
não fica danificada.

•  Antes de utilizar, proteger todas as superfícies que 
possam ser atacadas por contacto direto com o 
produto.

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar Kerapoxy Cleaner na superfície a ser limpa 
ou sobre resíduos do betume, deixar atuar durante 
alguns minutos, limpar com um esfregão Scotch-Brite® 
e enxaguar bem com água. Sobre betume fresco a 
limpeza é muito eficaz; Se for realizado algumas horas 
após a aplicação, pode ser necessário deixar o produto 
atuar por mais tempo (pelo menos 15’-20’) ou repetir a 
aplicação.

EMBALAGENS
Kerapoxy Cleaner está disponível em nebulizador de 
0,75 kg e em frascos de 5 kg.

ARMAZENAGEM
Kerapoxy Cleaner conservado fechado nas 
embalagens originais, em ambientes fresco, tem um 
tempo de conservação de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A 
PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA
Kerapoxy Cleaner é irritante para os olhos.
Durante a aplicação usar luvas e óculos de proteção 
e tomar as precauções habituais na manipulação de 
produtos químicos.
No caso de contacto com os olhos ou a pele lavar 
imediatamente com água abundante e consultar o 
médico. 
Para ulteriores e completas informações acerca da 
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utilização segura do produto, recomenda-
se consultar a última versão da Ficha de 
Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Ingredientes em conformidade com o 
Regulamento CE n. 648/2004.
Entre 5% e 15% de sabão, perfumes, 
limoneno, linalol.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão 
da ficha técnica, disponível no site 
www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser 
reproduzido noutro documento de projeto, 
mas o documento assim obtido, não 
poderá, de forma alguma, substituir ou 
complementar a Ficha Técnica em vigor 
no momento da aplicação do produto 
Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada 
está disponível no nosso site  
www.mapei.com
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU 
DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA 
FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, 
EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

Nebulização de 
Kerapoxy Cleaner 
sobre a superfície a 
limpar

Limpeza da superfície do revestimento 
após a aplicação
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Limpeza com  
Scotch-Brite®

Lavagem final com 
esponja

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência: líquida

Cor: transparente cor de palha

Massa volúmica (g/cm³): 1,010

pH: 10

DADOS APLICATIVOS (a +23°C e 50% H.R.)

Temperatura de aplicação permitida: de +5°C a +35°C

Tempo de espera antes de enxaguar: de alguns minutos, se aplicado em betume fresco,  
até 4 horas para resíduos mais consistentes 
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei 
www.mapei.pt e www.mapei.com


