
 

 

 

 

 

 

 

 

DUAX EPOXY CLEANER 

Очищувач епоксидної фуги  

✓ Очищає від залишків епоксидних смол 

✓  Видаляє  стару епоксидну фугу 

             
 

Опис 

Властивості 
DUAX EPOXY СLEANER — очищувач залишків епоксидної фуги і клеїв із різних 
поверхонь. Швидко й ефективно видаляє навіть старі розводи або залишки епоксидної 
фуги і клеїв. Легко наноситься на горизонтальні і вертикальні поверхні 

Призначення 

Для видалення плям і розводів від епоксидної фуги з облицювальної плитки, скляної 
мозаїки, будівельної кераміки, керамограніта й мармуру, клінкеру, натурального і 
штучного каменю, на стінах і підлогах. Для очищення старого епоксидного покриття 
перед нанесенням нового. Для очищення інструментів від затверділих залишків 
епоксидних смол. 
Обмеження. Не використовуйте очищувач на полірованому мармурі й камені, тому що 
можливе помутніння полірованої поверхні.  
Для внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь 
Облицювальна плитка, скляна мозаїка, будівельна кераміка, керамограніт і мармур, 
клінкер, натуральний і штучний камінь. 

Технічні характеристики 

Використання 

Підготовка. Перед застосуванням очисника необхідно провести тест на непомітній 
ділянці поверхні. Захистіть поверхні, які можуть бути пошкоджені в разі прямого 
контакту з очисником. Перед очищенням облицювання фуга у швах повинна достатньо 
затвердіти (мінімум 24 години за температури +23 ºС). 
Застосування. Температура основи й навколишнього середовища під час очищення 
має бути від + 5 °C до + 25 °C. Роботи не можна проводити під час опадів і під прямим 
впливом сонячного світла. Перед застосуванням ємність з очисником збовтувати 
впродовж 30 секунд. Очисник не розбавляти. Після виконання робіт поверхні промити 
3–5 % водним розчином харчової соди, а потім чистою водою. 
1. Видалення плям і розводів від епоксидної фуги з облицювальної плитки 
Нанесіть очисник на поверхню пензлем або губкою. Через 10 хвилин промийте 
поверхню водою за допомогою щітки або жорсткої губки. Якщо необхідно, повторіть 
операції до повного видалення залишків фуги. 
Увага! Не наносьте очисник на свіжу (до 24 годин затвердіння) епоксидну фугу, тому 



 

 

 

що це може привести до її знебарвлення і здуття. 
2. Видалення старої епоксидної фуги: 
Нанесіть очисник на шви (або забруднені поверхні) пензлем або губкою. Залиште 
нанесений очисник на 12 годин. Як вийде час, видаліть розм’якшені залишки щіткою, 
жорсткою губкою або шпателем і змийте водою. Якщо потрібно, повторіть операцію до 
повного видалення залишків фуги (забруднення). 

Колір Прозора безбарвна рідина. 

Витрата 10–20  м2/л  залежно від ступеня забруднення. 

Робочі інструменти Пензель,  щітка, жорстка губка, розпилювач. 

Температура нанесення Від +5 ºС до +25 ºС. 

Склад  Суміш органічних кислот . 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін зберігання 24 місяці. 

Умови зберігання 
Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від 
+5ºС до +25 ºС. Не заморожувати. Берегти від впливу нагрівальних приладів і прямих 
сонячних променів. 

Запобіжні заходи 

Небезпечні компоненти: 
Метанова кислота NR CAS 64–18–6 NR WE 200–579–1 
Фенілметанол NR CAS 100–51–6 NR WE 202–589–9 
Формулювання небезпеки: 
Н302 — Небезпечно в разі ковтання. 
Н314 — Спричиняє важкі опіки шкіри та ушкодження очей. 
Н331 — Токсично в разі вдихання. 
Запобіжні заходи (Р-фрази): 
P102 — Зберігати в недоступному для дітей місці. 
P260 — Уникати вдихання пилу/диму /газу/туману/випарів/аерозолю рідини. 
P264 — Після роботи ретельно вимити руки. 
P270 — Під час використання цього продукту не їсти, не пити й не палити. 
P280 — Користуватися захисними рукавицями/ захисним одягом/засобами захисту 
очей/обличчя. 
P301 + P330 + P331 — У разі ковтання: прополоскати рот, не викликати блювоту. 
P303 + P361 + P353 — У разі контакту за шкірою (або волоссям): негайно зняти весь 
забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем. 
P304 + P340 — У разі вдихання: винести потерпілого на свіже повітря й забезпечити 
йому повний спокій у зручному для дихання положенні. 
P305 + P351 + P338 — У разі потрапляння в очі: обережно промити водою впродовж 
кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви користуєтеся ними і якщо це легко 
зробити. Продовжити промивання очей. 
P403 + P233 — Зберігати в добре вентильованому місці. Тримати контейнер щільно 
закритим. 
P405 — Зберігати під замком. 
P501 — Утилізувати вміст/контейнер відповідно до місцевих / 
регіональних/національних / міжнародних правил. 
EUH 071 — Дратує дихальні шляхи. 
 

Утилізація 
Утилізувати вміст і контейнер відповідно до місцевих, регіональних, національних та / 
або міжнародних норм. 

Густина /  Питома вага 1,0 кг/дм3. 

Фасування 0,5 кг. 

Країна походження Польща. 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та 
робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил 
транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості 
передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу 
експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить 
ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному 
описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису 
(інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну 
Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст 
нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного 
опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію 
можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 від 13.10.2021. 


