
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики матеріалу 
 для використання в середині 

приміщень та на зовні 
 застосовується на стінах та підлогах 
 підходить для керамограніту, 

керамічної плитки та скляної мозаїки 
 безпечне застосування та 

універсальне використання 
 для легкого змивання SCHÖNOX CF 

DESIGN 
 запобігає утворенню епоксидної 

плівки на поверхні плитки 
 розбавляється водою 
 дуже низька витрата 
 
Нанесення 
 SCHÖNOX EPOXY CLEAN 

використовується для очищення від 
залишків епоксидного матеріалу, 
SCHÖNOX CF DESIGN, після 
заповнення шввів між  керамічною 
плиткою та скляної мозаїки, не 
залишаючи епоксидної плівки на 
поверхні. 

 Щоб уникнути помутніння епоксидних 
швів, необхідно дотримуватись 
правил з замішування SCHÖNOX 
EPOXY CLEAN, а також його 
застосування. 

 
Застосування 
 Для професійного використання, ми 

рекомендуємо SCHÖNOX EPOXY 
TOOLBOX.  

 Для замішування додайте 1 мірну 
ложку SCHÖNOX EPOXY CLEAN до 7,5 
л води. Перед основним замиванням 
можна розпилити миючий засіб на 
поверхню з розпилювача. 

 Для остаточного очищення 
використовуйте чисту, холодну воду 
та нову губку. Додайте 1-2 мірні ложки 
SCHÖNOX EPOXY CLEAN до 7,5 л води. 
Регулярно міняйте воду. 

 Після очищення, дайте поверхні 
висохнути. Наведені вище дії можна 
повторити, якщо плівка смоли все ще 
помітна після очищення поверхні.  

У разі необхідності видаліть залишки 
плівки наступного дня за допомогою 
SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Додайте 3-4 
мірні ложки SCHÖNOX EPOXY CLEAN 
до 7,5 л води. При необхідності може 
допомогти жорстка губка. 

 Ми рекомендуємо промити готову 
поверхню чистою водою, щоб видалити 
з поверхні будь-які залишки. В 
разі шорсткої поверхні використовуйте 
порохотяг для прибирання рідини. 

 Не використовуйте SCHÖNOX EPOXY 
CLEAN в поєднанні з натуральним 
каменем або поверхнями, чутливими до 
кислот. Це може призвести до появи 
плям. Якщо необхідно, заздалегідь 
зробити випробування. 

 
Пакування 
 Відро 0,5 кг (4 штуки в коробці) 

 
Зберігання 
 Зберігайте SCHÖNOX EPOXY CLEAN в 

прохолодному, сухому місці, при 
температурі не нижче 0 °С. 

 Термін зберігання 2 роки (в закритій 
упаковці). 

 Відкриті пакунки слід ретельно 
закривати. 

 SCHÖNOX EPOXY CLEAN може 
комковатися під час зберігання, але це 
не впливає на ефект та результат 
очищення, після його розчинення у воді. 
 

Утилізація 
 Повністю спорожніть упаковку 

утилізуйте відповідно до діючих правил.  
 Для утилізації залишків продукту, у 

стічні води та до смтіттєвих контейнерів, 
будь ласка, дотримуйтесь місцевих 
державних правил. 

Інструкція 
 Уникайте попадання матеріалу до очей.  
 SCHÖNOX EPOXY CLEAN має 

слабокислий рН. Обов’язково 
використовуйте захисні рукавички.  
Враховуйте додаткову інформацію в 
паспорті безпеки. У будь-якому випадку 
слід якомога швидше усунути розлиття, 
витерши  ділянку насухо та ретельно 
промивши милом і (теплою) водою. 

 Захищайте упаковку від сильного 
нагрівання. Зберігати в недоступному 
для дітей місці. 

Технічні дані 
 Матеріал:  

миючий порошок (концентрат) 
 Колір:  

білий 
 Температура використання та 

температура основи:  
від +5 °C до +25 °C  

 Температура зберігання:  
не вище +30 °C  

 Пропорція змішування:  
25-100 грам на 7,5 л води 
1 мірна ложка = приблизно 25 грам.  

 Витрата матеріалу: 
50-100  на 0,5кг SCHÖNOX 
EPOXY CLEAN. Вказане значення 
може відрізнятися в залежності від 
частоти зміни води. 
 

Усі значення є приблизними та залежать 
від кліматичних коливань.

 
Засіб для змивання епоксидної фуги з поверхні плитки  
Концентрований мийний засіб, що використовується для очищення розчинів на основі епоксидних смол, 
особливо підходить для SCHÖNOX CF DESIGN.  
SCHÖNOX EPOXY CLEAN підходить для керамічної плитки та скляної мозаїки. 
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 Враховуйте додаткову інформацію в 
паспорті безпеки. У будь-якому випадку слід 
якомога швидше усунути розлиття, витерши  
ділянку насухо та ретельно промивши 
милом і (теплою) водою. 

 Захищайте упаковку від сильного 
нагрівання. Зберігати в недоступному для 
дітей місці. 

 
 

The Sika management system is certified to ISO 

9001 and 14001 by SQS 

Cіка Україна 

03038, м. Київ 

вул. Миколи Грінченка, 4 

Тел.: +38 044 492 94 19 

Факс: +38 044 492 94 18 

www.sika.ua 
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