
OPIS 
UltraCare Keranet Crystals to skoncentrowany 
preparat czyszczący w postaci proszku, na bazie 
kwasu, do zastosowania z wodą, może być stosowany 
na kwasoodpornych płytkach i nieporowatym 
kamieniu naturalnym. Może być stosowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Usuwa utwardzoną spoinę 
cementową, pozostałości po zaprawach, plamy rdzy, 
kamień kotłowy i inne osady mineralne, takie jak 
wykwity.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
• Usuwa zabrudzenia cementowe lub wapienne  

z powierzchni płytek ceramicznych i mozaiki.

• Usuwa wykwity, plamy rdzy i inne mineralne osady  
z powierzchni odpornych na działanie kwasów.

• Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

• Działa szybko, jest łatwy w użyciu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości 
stosowania produktu na powierzchniach i w warunkach 
nie wymienionych w niniejszej karcie technicznej należy 
się skontaktować z Działem Technicznym MAPEI.

INFORMACJE O PRODUKCIE
UltraCare Keranet Crystals to preparat czyszczący  
w postaci proszku, który może być rozcieńczony 
wodą w zależności od stopnia zabrudzenia lub ilości 
zabrudzeń do usunięcia. 

Formuła UltraCare Keranet Crystals jest oparta na 
specjalnym, zbuforowanym, nieorganicznym kwasie, 

którego zaletą jest agresywne działanie wobec plam  
i wykwitów dorównujące znacznie silniejszym kwasom 
(muriatowy/chlorowodorowy, siarkowy itp.), bez 
uwalniania, w przeciwieństwie do tych ostatnich, bardzo 
niebezpiecznych toksycznych oparów. W każdym 
przypadku zaleca się używanie produktu w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach.

ZALECENIA
• UltraCare Keranet Crystals może wpływać na 

wygląd niektórych rodzajów kamienia naturalnego. 
Przed zastosowaniem należy zawsze wykonać próbę. 

• UltraCare Keranet Crystals może ewentualnie 
wytrawić, rozjaśnić lub zmienić kolor fugi cementowej 
i niektórych rodzajów kamienia naturalnego. Przed 
zastosowaniem należy zawsze wykonać próbę.

• Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na 
kwasy, takich jak marmur, ogólnie wapień, materiały 
na bazie wapienia lub cementowe płytki lastryko.

• Przed zastosowaniem należy upewnić się, że 
UltraCare Keranet Crystals nie wejdzie w reakcję 
z powierzchniami, które są wyłączone z zakresu 
zastosowania.

• Przed nałożeniem UltraCare Keranet Crystals na 
powierzchnię płytek i fug, należy odczekać, aż fuga 
całkowicie się utwardzi (od 1 do 10 dni w zależności 
od rodzaju cementu zastosowanego w zaprawie).

• Nie stosować UltraCare Keranet Crystals z innymi 
preparatami czyszczącymi.

Skoncentrowany preparat czyszczący w postaci proszku, 
na bazie kwasu, przeznaczony do usuwania pozostałości 
cementowych. Idealnie sprawdza się przy zmywaniu 
pozostałości fug po montażu płytek, jak również  
do usuwania wykwitów solnych i wapiennych
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WYTYCZNE STOSOWANIA
Przed przystąpieniem do czyszczenia 
zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które 
mogą ulec uszkodzeniu przez zachlapanie 
preparatem i w razie konieczności wykonać 
próbę czyszczenia powierzchni w mało 
widocznym miejscu. Przed zastosowaniem 
UltraCare Keranet Crystals należy obficie 
zwilżyć wodą czyszczone powierzchnie, 
zwłaszcza te o dużej nasiąkliwości (terakota 
toskańska, porowate płytki ceramiczne, 
odporny na kwasy kamień naturalny 
itp.). Rozprowadzić UltraCare Keranet 
Crystals na niewielki fragment dokładnie 
zwilżonej posadzki. Pozostawić preparat na 
powierzchni przez 2-3 minuty. Nie dopuścić 
do całkowitego jego wyschnięcia,  
w razie potrzeby można dodatkowo zwilżyć 
posadzkę wodą. Rozpocząć czyszczenie przy 
użyciu jednodyskowej maszyny czyszczącej  
lub ręcznego pada do czyszczenia. 
Zebrać pozostałości preparatu i spłukać 
powierzchnię dużą ilością czystej wody.  
W przypadku bardziej uporczywych 
zabrudzeń można powtórzyć procedurę 
czyszczenia. 

FINALNE CZYSZCZENIE
Po usunięciu UltraCare Keranet Crystals 
w sposób opisany powyżej, należy 
przeprowadzić końcowe czynności 
czyszczące, używając do tego w razie 
potrzeby UltraCare Multicleaner. 

ZUŻYCIE
Zużycie zależy od rozcieńczenia, stopnia  
i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni na 
jakiej jest stosowany.

OPAKOWANIE
UltraCare Keranet Crystals jest dostępny  
w wiaderkach o pojemności 1 i 5 kg.

PRZECHOWYWANIE
UltraCare Keranet Crystals w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu może być 
przechowywany przez 24 miesiące.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Szczegóły dotyczące bezpiecznego 
użytkowania naszych produktów znajdują 
się w aktualnej wersji karty charakterystyki 
dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych 
oraz europejskich, wytycznych instytutów  
i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów 
BHP. Niezależne od nas warunki pracy  
i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów. 

NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej karty technicznej 
mogą być wprowadzane do innych 
dokumentów związanych z danym 
projektem, tym niemniej końcowa treść tych 
dokumentów w żaden sposób nie może 
uzupełniać i nie może zastępować treści 
obowiązującej karty technicznej w trakcie 
aplikacji produktów z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualne wersje kart 
technicznych mogą zostać pobrane ze stron  
MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ 
KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY 
WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB 
WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ 
WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: proszek

Kolor: biały

Gęstość (g/cm3): 2,00

pH: wodny roztwór z UltraCare Keranet Crystals pH= 1,1

Zakres temperatury stosowania: od 0°C do +40°C

Czas oczekiwania przed zmywaniem: około 3 minut
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE


