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Anvendelsesområde
• Til fjernelse af rester af epoxy på fliser, natursten, marmor og 

brosten
• Tilsætning til vaskevandet ved fugning med epoxy for at undgå 

fugeslør
• Til rengøring af værktøj og redskaber
• Til fjernelse af forseglinger og til afvaskning af keramik og andre 

syrefaste underlag

Forberedelse af underlaget
Ved fjernelse af epoxy skal alt overskydende fugemateriale være 
fjernet fra underlaget, og underlaget skal være tørt. Dråber af udtør
ret epoxy opvarmes med en varmluftpistol og fjernes mekanisk. Der 
bør altid udføres en prøve på et mindre synligt sted, før arbejdet 
påbegyndes.

Forarbejdning
Fjernelse af fugeslør: epexclean fordeles jævnt med en pensel el
ler rulle på den overflade, som skal rengøres. Afhængig af hærdegra
den af fugesløret skal epexclean have lov til at virke i mellem 30 min. 
og 5 timer. Der arbejdes i afsnit på max. 50 m² pr. arbejdsgang. Når 
fugesløret er blevet opblødt, hældes en spand med varmt vand tilsat 
almindeligt rengøringsmiddel ud på overfladen, og der skures med en 
grøn, rød eller blå skurepad. Derefter skylles efter med rigeligt vand. 
Behandlingen gentages om nødvendigt.

For at fjerne de sidste rester af rengøringsmidlet skures med skure
pad eller skurebræt, og der skylles efter med rigeligt rent vand.

Anvendelse som tilsætning til vaskevandet:
Straks efter påføring af fugemassen påbegyndes afvaskningen (100 

ml til 8 liter vand), således at overskydende fugemørtel bindes med 
vaskevandet. Der må kun anvendes pads med små porer! Der vaskes 
af 2 gange for at fjerne alle overskydende rester. Herefter afvaskes 
med en hårdt opvredet svamp, som skylles ofte i rent vand, til 
fugerne er jævne og fliserne er rene.

Fjernelse af fugerester umiddelbart efter fugningen: epexclean 
påføres med pensel direkte på de områder, som skal behandles, og 
lades virke i ca. 10 min. Der arbejdes i afsnit på max. 10 m² pr. ar
bejdsgang. Behandlingen gentages om nødvendigt. Til slut afvaskes 
med en hvid skurepad og med vand tilsat almindeligt rengøringsmid
del 
Fjernelse af forseglinger
epexclean påføres med skurepad direkte på det område, som skal 
behandles og indarbejdes omhyggeligt. Skal have lov til at virke i ca. 
30  60 minutter. Afslutningsvis rengøres med vand og rengørings
middel. Gentages om nødvendigt.

Rengøring af industrigulve
epexclean blandes med vand i forholdet 1:1 og påføres gulvet med 
en svamp eller hvid polerpad. Opløsningen indarbejdes omhyggeligt. 
Efter en virketid på ca. 10  20 minutter slutrengøres med vand og 
almindeligt rengøringsmiddel. Behandling gentages om nødvendigt.

Rengøring af værktøj
epexclean påføres direkte på det beskidte værktøj med pensel, og 
skal have lov til at virke i ca. 10  20 min. Herefter skylles med vand. 
Såfremt der sidder epoxyrester på værktøjet, som er meget svært 
at fjerne, kan værktøjet lægges direkte ned i epexcleanvæsken i ca. 
60. min., hvorefter der skylles med vand. Behandlingen kan gentages 
om nødvendigt. 

epexclean
Rens til epoxyfuger

• Meget effektiv

• Opløser selv hærdet fugeslør

• Gør afvaskningen lettere

• Til rengøring af mange slags belægninger

• Biologisk nedbrydelig



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Vigtige anvisninger
Må ikke komme i kontakt med kunststoffer (plastik) eller malinger 
pga. af risiko for at epexclean afgiver dampe, som reagerer aggres
sivt overfor disse materialer. Behandlede overflader skal afspærres, 
indtil de er helt tørre. Værktøj, pads og svampe rengøres straks efter 
brug med rigeligt vand. Under arbejdet bør der anvendes beskyttel
seshandsker og briller. Ved kontakt med øjne skylles straks omhyg
geligt med rigeligt vand, og der søges læge. Hænder skal beskyttes 
af handsker (hudbeskyttelsesmiddel).

Bortskaffelse
epexclean er 100 % biologisk nedbrydelig (EN standard/norm 2988).
 
Anvendt skyllevand og produktrester indsamles og genanvendes. Re
ster af epexclean i vandspande skal bortskaffes i overensstemmelse 
med reglerne for farligt affald  se sikkerhedsdatablad.

Anvendelse Forbrug/ 
blandingsforhold

Virketid pr.  
arbejdsgang

Fjernelse af tørre 
epoxyrester

Ca. 50  100 ml/
m² pr. arbejdsgang, 
ufortyndet

Min. 1 time  max. 
5 timer.

Tilsætning til vaske
vand ved fugning 
med epoxy

100 ml. til 8 liter 
vand

15  20 min.

Fjernelse af fuge
rester umiddelbart 
efter fugningen

Ufortyndet Max. 15 min. Gå 
frem i afsnit af max 
10 m² pr. arbejds
gang

Fjernelse af forseg
linger 

Ufortyndet 30  60 min.

Rengøring af 
industri gulve

1:1 med vand 10  20 min.

Rengøring af 
værktøj

Ufortyndet 10  20 min.

Tekniske data:

Lagring:   Koldt og tørt. Beskyttes mod direkte sol.  
  Holdbarhed: 24 måneder.

Forpakningsstørrelse:  1 liter plastflaske.




