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CeraPoxy Wash
Detergent voor het reinigingswater van CeraPoxy

Productbeschrijving
De Knauf Cerapoxy Wash is een kant-en-klare doorzichtige vloeistof die 
gebruikt wordt in het reinigingswater voor oppervlakken die opgevoegd 
werden met Knauf CeraPoxy.

Verpakking
Knauf CeraPoxy Wash is verkrijgbaar in een verpakking van 1,5 L.

Stockage
Bewaar het product op een koele en vorstvrije plaats. Zolang het product 
bewaard blijft in zijn originele, ongeopende verpakking, behoudt het al zijn 
eigenschappen gedurende 24 maanden.
Vermijd directe blootstelling aan de zon en andere warmtebronnen.

Toepassingsgebied
Knauf Cerapoxy Wash is een detergent die aan het reinigingswater 
toegevoegd wordt. Hij wordt vooral aanbevolen voor de reiniging van 
bekledingen die opgevoegd werden met het voegproduct Knauf CeraPoxy. 
Toegelaten ondergronden:

 ■ Tegels en parket in keramiek
 ■ Steengoed 
 ■ Glasmozaïek
 ■ Marmer en natuursteen

Niet geschikt voor het verwijderen van verharde resten van het voegproduct. 
Eigenschappen en voordelen

 ■ Vergemakkelijkt de reiniging van voegen die met Knauf CeraPoxy 
gerealiseerd werden

 ■ Maakt doeltreffend schoon zonder spoelen
 ■ Geschikt voor de meeste oppervlakken
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Verwerkingsvoorschriften
Raadpleeg onze technische dienst voor elke situatie die afwijkt van 
het algemene kader van dit technische blad of bij ambiguïteiten in de 
voorschriften.
Voorbereiding van de ondergrond
Eerst en vooral moet al het stof van de tegels verwijderd worden en het 
voegproduct Knauf CeraPoxy moet nog vers zijn, zodat het nog verwijderd 
kan worden.
Verwerking
Maak het oppervlak schoon wanneer het opvoegproduct nog vers is. Gebruik 
daarvoor bij voorkeur een grote, dikke cellulosespons om te voorkomen 
dat de voegen worden uitgehold. Maak de spons goed vochtig, zodat het 
oppervlak goed schoongemaakt kan worden, maar niet druipnat wordt. 
Specifieke polymeren met een hoog dispersievermogen zorgen ervoor dat de 
voegmortel met minder water verwijderd kan worden. 
Wrijf over het oppervlak met een draaibeweging om de sluier van voegmortel 
opnieuw over de tegels te verdelen en het oppervlak van de voeg af te 
werken.
Spoel de spons regelmatig uit in speciale bakken met een rooster en een 
uitwringroller, zodat ze altijd schoon is. Vervang desgevallend de met mortel 
vervuilde spons. Eindig door diagonaal over de tegels te wrijven, zodat de 
voegen niet uitgehold worden. Door het net schoongemaakte oppervlak 
met een doek af te drogen, zorgt u ervoor dat alle eventuele harskringen 
verwijderd worden. Zodra het product uitgehard is, kan het enkel nog 
mechanisch verwijderd worden.
Reiniging
Reinig alle gereedschap en recipiënten onmiddellijk na gebruik met veel 
helder water.

Belangrijke opmerkingen
 ■ Verwerkingstemperatuur van 5 tot 35 °C
 ■ Gebruik geen reinigingsproduct in nog niet opgevoegde voegen 
 ■ Voer bij sterk absorberende bekledingen vooraf een test uit om na te gaan 
of het product na het drogen geen kringen nalaat.

Technische gegevens
Soortelijk gewicht ± 1 kg/dm³
pH ± 7
Rendement ± 100 tot 200 m²/l

De technische gegevens zijn bepaald op basis van de op dat moment geldende normen. 
Afwijkingen t.g.v. werfomstandigheden zijn mogelijk.

Contacteer ons
Technische dienst :
        Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
        technics@knauf.be

Knauf   Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET: 
Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen 
met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op 
te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en 
overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik 
wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

www.knauf.be

CeraPoxy Wash/nl/05.18/0/Retail/TF


