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Ekokompatybilny detergent dodawany do wody  
do zmywania Fugalite®.

• Ułatwia mycie płytek
• Utrzymuje gąbkę w czystości

Fuga-Wash Eco

Ekokompatybilny detergent do zmywania błyszczących 
pozostałości Fugalite®.

• Idealny do zmywania po aplikacji
• Odpowiedni do wszystkich powierzchni

Fuga-Soap Eco

Ekokompatybilny, gotowy do użycia środek do zmywania 
resztek i błyszczących pozostałości żywic epoksydowych.

• Wysoka skuteczność
• Podłogi i ściany

Fuga-Shock Eco
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DETERGENTY I ZMYWACZ GĄBKI I AKCESORIA

Biały filc ścierny z mocowaniem filcu  
i uchwytu.

• Efektywna obróbka mechaniczna

Filc ścierny MYCIE I ŚCIERANIE

Naturalna gąbka celulozowa z mocowaniem do uchwytu.

• Wysoka zdolność zmywania
• Pozostaje czysta na dłużej

Gąbka celulozowa CZYSZCZENIE

Drobnoporowata gąbka z gumy piankowej  
z mocowaniem do uchwytu.

• Idealna do uzyskania supergładkiej 
powierzchni

Gąbka z gumy piankowej WYGŁADZANIE

Paca NANOSZENIE

Paca gumowa do nanoszenia Fugalite®.

• Gwarantuje doskonałe wypełnienie spoin

Wanienka do zmywania fug cementowych  
i epoksydowych wyposażona w wałki  
do płukania gąbki i ruszt do wypłukiwania 
resztek spoin. Z uchwytem i kółeczkami dla 
ułatwienia transportu.

• Łatwa w utrzymaniu i trwała

Mini Roller MYCIE



Wzbogacanie wody do mycia środkiem Fuga-Wash Eco
Zalecane dozowanie: 1 zakrętka na 5 litrów wody.
Wykorzystując wanienkę ➀ wykonać pierwsze przejście mycia gąbką celulozową  
lub filcem ściernym, usuwając nadmiar fugi z powierzchni.  
Wykorzystując wanienkę ➁ wykonać drugie przejście mycia końcowego wygładzając 
spoiny bez ich wybierania ze szczelin. Wymieniać często wodę używaną do mycia tak, 
aby była zawsze czysta. Wymienić gąbkę lub filc, jeśli wypełniły się produktem.

Zmywanie filcem ściernym dla uzyskania powierzchni ze strukturą
Dla uzyskania wykończenia ze strukturą wykonać mycie, kiedy spoina jest jeszcze świeża, 
używając filcu ściernego zwilżonego wodą z wanienki ➀.  
Pracować ruchami kolistymi dla zemulgowania fugi na płytkach i wygładzenia spoin.
Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek. 

Pierwsze czyszczenie pacą gumową
Po zakończeniu wypełniania szczelin usunąć natychmiast nadmiar fugi pozostały na 
płytkach, pracując pacą gumową w kierunku ukośnym do płytek.

Mycie gąbką celulozową
Wykonać mycie kiedy fuga jest jeszcze świeża używając gąbki celulozowej zwilżonej 
wodą z wanienki ➀. Pracować ruchami kolistymi dla zemulgowania fugi na płytkach  
i wygładzenia spoin. Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek.

PRZYGOTOWANIE PIERWSZE PRZEJŚCIE
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Profesjonalne narzędzia do dokładnego mycia powierzchni wyspoinowanych Fugalite®

Dogładzanie gąbką celulozową
Zakończyć zmywanie gąbką celulozową zwilżoną wodą z wanienki ➁, pracując ukośnie 
do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.  
Nie chodzić po jeszcze wilgotnych podłogach przez co najmniej 12 - 24 godzin dla 
uniknięcia brudzenia.

Dogładzanie gąbką z gumy piankowej dla uzyskania gładszych spoin
Dla uzyskania gładkiego wykończenia, zakończyć zmywanie gąbką z gumy piankowej  
i wodą z wanienki ➁, pracując ukośnie do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.

Ze stwardniałej spoiny brud i błyszczące ślady 
można usunąć za pomocą  
Fuga-Soap Eco rozcieńczonego stosownie 
do ilości resztek do usunięcia oraz stopnia 
zaawansowania dojrzewania Fugalite®.
Zalecane dozowanie: 2 - 3 części wody  
i 1 część Fuga-Soap Eco następnego dnia; bez 
rozcieńczania stosować po co najmniej 3 dniach.

Rozprowadzić produkt po powierzchni 
obrabianej używając filcu ściernego, 
pozostawiając cienką i jednorodną powłokę 
cieczy. Pozostawić Fuga-Soap Eco na 
około 10/30 minut oddziaływania.

Zebrać środek myjący gąbką, listwą gumową 
lub odkurzaczem do prania na mokro przy 
dużych powierzchniach.
Spłukać obficie czystą wodą.

Osuszyć natychmiast suchą ściereczką 
lub odkurzaczem do prania na mokro, nie 
pozwalając, aby resztki wody wyparowały 
samoistnie.

Gdy spoina jest już utwardzona (po co 
najmniej 7 dniach) resztki i błyszczące ślady 
można usunąć przy pomocy Fuga-Shock Eco.
Rozprowadzić nierozcieńczony produkt 
po powierzchni obrabianej używając filcu 
ściernego. Pozostawić Fuga-Shock Eco na ok. 
3 - 5 minut oddziaływania a potem wykonać 
takie same operacje spłukiwania i osuszania, 
jak te wskazane przy myciu następnego dnia.

DRUGIE PRZEJŚCIE NASTĘPNEGO DNIA

ZMYWANIE W SYTUACJACH 
NADZWYCZAJNYCH

Operację powtórzyć w przypadku silnych 
zabrudzeń.

OPCJA DLA UZYSKANIA 

GŁADSZEGO WYKOŃCZENIA



OPATENTOWANA LINIA SPOIN 
NIEPRZEPUSZCZALNYCH  
I PLAMOODPORNYCH.

FUGALITE® BIO innowacyjna, hipoalergiczna spoina żywiczna 
o jedwabistym wykończeniu, na bazie wodnej.

FUGALITE® BIO PARQUET z efektem drewna przeznaczona  
do spoinowania parkietu ceramicznego.

FUGALITE® jest płynnym materiałem ceramicznym  
do jednolitego spoinowania wszystkich wyłożeń 
ceramicznych.

FUGALITE® INVISIBILE jest płynnym szkłem  
do klejenia i spoinowania mozaiki szklanej z efektem 
fotochromatycznym.

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska

Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl
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