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WIM EPOSERVICE 

Preparat do czyszczenia i usuwania pozostałości fug epoksydowych 
 
ZASTOSOWANIE: 
Produkt przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni i usuwania pozostałosci fug epoksydowych 
stosowanych do spoinowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, 
gresu, klinkieru i mozaiki szklanej ułożonych na ścianach i posadzkach. Na materiałach wrażliwych na 
kwasy takich jak marmur lub jego konglomeraty użycie produktu może spowodować zmatowienie 
powierzchni. W takich przypadkach należy przeprowadzić próbę własną oddziaływania preparatu i 
ewentualnie uwzględnić czynności umożliwiające uzyskanie wcześniejszego połysku. EPOSERVICE 
może być również do usuwania naklejek, zabrudzeń po tasmach i po farbach olejnych. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
Preparat jest zagęszczonym roztworem wodnym mieszaniny kwasów organicznych, emulgatorów i 
środków powierzchniowo czynnych. Oddziałuje selektywnie na polimer, rozpuszcza go i ułatwia 
usunięcie z powierzchni. W odróżnieniu od podobnych produktów czyszczących dostępnych na rynku 
produkt ten jest bardzo skuteczny zaróeno w przypadku żywic świeżo aplokowanych jak i całkowicie 
usieciowanych (zwiazanych i utwrdzonych), suchych i zwartych. EPOSERVICE charakteryzuje się 
szybkim i głębokim działaniem. Dzięki zagęszczonej formule można go stosować również na 
powierzchniach pionowych, przy czym jego skuteczność pozostaje nadal wysoka.  
 
 
SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem produkt w  pojemniku wstrząsnąć i dokładnie wymieszać. 
EPOSERVICE stosuje się bez rozcieńczania. Nałożyć cienką warstwę pędzelkiem lub gąbką. Na 
powierzchnie pionowe nakładać od dołu do góry, rozsmarowując jednolicie cienką warstwą i unikając 
powstawania śladów ściekania płynu. Po naniesieniu na  czyszczoną powierzchnie pzostawić na kilka 
minut do zadziałania. Następnie zetrzeć produkt z pozostałościami żywicy z powierzchni przy użyciu 
miękkiej melaminowej gąbki ściernej. Usunąć pozostałości i przemyć dużą ilością czystej wody. W 
razie potrzeby powtórzyć operację do całkowitego wyczyszczenia powierzchni.. Nie przedłużać czasu 
działania produktu, gdyż może to spowodować uszkodzenie kleju lub fugi. Wykonać testy próbne w 
celu sprawdzenia zgodności z materiałem, który ma być oczyszczony, stosując odpowiednie dawki i 
czas aplikacji produktu. EPOSERVICE można stosować również przy użyciu maszyn do czyszczenia 
podłóg lub odkurzacza do pracy na mokro. Przeprowadzić test próbny. Zalecana dawka 1 litr na 
powierzchnię równą 10-15 m
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, w zależności od ilości materiału do usunięcia. 

 
 
DANE TECHNICZNE:  odnoszą się do temp. +20ºC 
pH:    2,5 
ciężar właściwy: 1,029 g/cm
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wygląd:   jednolita gęsta ciecz  
zapach:   charakterystyczny 
kolor:   jasnożółty 
 
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 100 – 150 ml/m
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OPAKOWANIA: butelki 1 l 
 
SKŁADOWANIE i TRANSPORT: środek przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, 
oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i 
przegrzaniem. Upływ czasu nie wpływa na parametry i właściwości produktu. 
 
 
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i 
nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi 
wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 

 


