
      KERANET 
                           

      HAPPELINE KERAAMILISTE    

      PLAATIDE PUHASTUSVAHEND 
 
 

KASUTUSALAD: 
KERANET  kõrvaldab tsemendipiima “õitsemist” ja 
eemaldab segu, tsemendi, lubja, efflorestsensi jt.  
jääke plaatkatetelt nii  sees kui väljas. 
Kasutamise näited: 
Puhastada saab: 
• Tsemendi- ja lubja jääke keraamilistelt plaatidelt. 
• Paigaldussegu ja tsemendipõhise vuugitäite 

jääke. 
• Tavalist ehitusmustust plaatidelt, 

kraanikaussidelt, vannidelt, oksüdeeritud 
alumiiniumilt roostevabalt teraselt, kroomitud 
armatuurilt jne. 

• Kergeid roosteplekke. 
• Lubja, salpeetri jne. “õitsemist” plaatidelt, 

betoonilt, krohvilt, tellismüüritiselt jne. 
TEHNILISED OMADUSED: 
KERANET’i tarnitakse kahel kujul:  
pulbriline – intensiivseks puhastuseks; 
vedelik – 15% vesilahus normaalseks puhastuseks  
KERANET on tehtud orgaaniliste hapete baasil, mille 
eeliseks on see, et nad on sama efektiivsed kui 
kanged happed (sool-, väävelhape jne.). 
KERANET ei eralda mürgiseid aurusid ning ei 
eemalda vuugitäiteid (nagu ULTRACOLOR PLUS), 
kuid kõrvaldab tsemendipiima, mis vahetult pärast 
kivistumist võib tekkida. 
 
TÄHTSAD NÕUANDED: 
• KERANET’i ei tohi kasutada marmori ja 

dolomiidi puhastamiseks. 
• KERANET’i ei tohi kasutada glasuurplaatide, 

mille glasuur pole happekindel puhastamiseks. 
Soovitav teha eelkatse. 

• KERANET’i käsitseda kummikinnastega, 
võimaluse korral kasutada kaitseprille. Vältida 
pritsimist nahale ja riietele. 

• Kontakt metallpindadega võib tekitada 
korrosiooni. 

KASUTAMISE EESKIRJAD: 
Enne töötlemist kaitsta pritsmete eest happeõrnad 
kohad. Tugevalt imavad aluspinnad (Cotto, 
glasuurimata plaadid, betoon, krohv) tulevad enne 
KERANET’iga töötlemist hästi niisutada. 

Vedel KERANET kanda harjaga ühtlaselt peale ja lasta 
umbes 5 min. mõjuda. Seejärel eemaldada KERANET  
käsna või tööstusimuriga. Eraldunud mustus eemaldada 
kellu või pahtellabidaga. Lõpp puhastuseks võib 
kasutada vahendit SCOTCH-BRITE või midagi 
analoogset. Lõplikult puhastada pinnad piisava veega. 
Raskelt eemalduvate plekkide puhul menetlust korrata. 
KERANET PULBER  kanda ühtlaselt hästi niisutatud 
pinnale või lahjendada veega suhteni 1:6. Järgnev 
puhastamine toimub nagu vedela KERANET’i puhul. 
Tuleb märkida, et KERANET sobib eriti hästi ka 
glasuurimata plaatide jooksvaks hoolduseks. 
 
TÄHTIS: 

KERANET’iga töötamisel kasutada alati kummikindaid, 
saapaid ja kaitseprille. Vältida pritsmeid nahale. Kui 
KERANET siiski juhtub nahale sattuma, tuleb see kohe 
vee ja seebiga pesta. Vajadusel pöörduda arsti poole. 
Mürgitusnähtude puhul manustada magneesiumi või 
söögisoodat, kutsuda kohe arst. 

 
PAKEND: 

KERANET pulber: 5kg plastämber, 1 kg plastnõu,          
  12 x 1kg pappkastis 

KERANET vedelik: 25 kg, 10 kg,  5 kg plastämber 
       1 kg plastpudel 12 x 1 kg pappkastis 
TEHNILISED ANDMED: 
_____________________________________   
Toote omadused:       pulber                 vedelik 
Kauba vorm:           pulber  vedelik 

Värvus:            valge  värvitu 
Tihedus:           1,22 kg/l    1,09 kg/l 
pH:   -  1,1 
Kuivainesisaldus: 100%  15% 
Säilivus:  24 kuud originaalpakendis 
Terviseohtlikkus eeskirja 1999/45 EC järgi: ärritav, 

Kasutamisel järgida juhendit ja ohutuskaarti.     
Tollitariif:   2811 19 00 
Süttivus:    ei 
________________________________________ 
Kasutamise tingimused: 
Õhu t° töötamisel:    0°  -   +40°C 
Mõjumise aeg enne puhastamist:   5 minutit 
 

 
 Maaletooja: 

AS PLAADIPUNKT 
Pärnu mnt 137,       11314  Tallinn 
tel:   6 500 720        fax:  6 500 723 


