
Destinos de utilização

- remoção de betumes velhos para a rebetumação sucessiva com Fugalite® Eco
- limpeza de resíduos de adesivo presentes na junta dos ladrilhos antes da betumação

Campos De apliCação
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aplicação
Utilizar 1, 2 ou 3 lâminas, com base na largura das juntas existentes. 
Passar a lâmina de Fuga-Remove na junta no sentido longitudinal, exercendo uma pressão leve (limpeza) ou forte (remoção).
Uma pressão elevada ou um uso inadequado de Fuga-Remove podem danificar o revestimento.
Antes de proceder à rebetumação, as juntas devem ser limpas do pó através de uma aspiração cuidada com um aspirador eléctrico.

inDiCações De uso

linHa ColoCação / Betumes Orgânicos Minerais para Cerâmica e Pedras Naturais

Raspador para juntas.

Utensílio manual para a remoção e a limpeza dos espaços entre as juntas de ladrilhos.

Fuga-Remove

plus pRoDuto

• Versátil, para juntas de 1 a 5 mm

• Lâminas revestidas a carboneto de tungsténio

• Cabo ergonómico em plástico

- produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

aDveRtênCias

As presentes informações foram actualizadas em Setembro de 2013; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser 
consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos 
melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa 
Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com


