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HVA BRUKES DET TIL
• Fjerner ferske fugerester som inneholder sement og tilsetningsstoffer.
• Ideelt for rengjøring av baksiden av storformatfliser før legging.
• Ideelt for rengjøring av fugeverktøyet etter bruk.
• Unngår dannelsen av matte felter etter fjerningen av fugerestene.

FORDELER
• RAPID DRY TEKNOLOGI: hurtigvirkende, skal brukes samtidig med legging.
• Skummer ikke og skylling er ikke nødvendig.
• Sikkert for brukeren og miljøet.
• Skader ikke materialene eller fugene.
• Høy dekkevne.
• Ødelegger ikke lister i aluminium og stål.
• Avgir ikke farlige gasser.
• Kan brukes innendørs og utendørs, på gulv og vegger.
• Patentert produkt: Applikasjonssystem med et effektivt og dokumentert 

sluttresultat.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk.
Påføring:
Etter å ha fuget, vent til fugemassen stivner og blir matt (det var vanligvis fra 10 
til 30 minutter) i henhold til produsentens anvisning. Bruk en fuktig svamp og utfør 
den første rengjøringen av overflaten. Fortsett med den endelige rengjøringen/
etterbehandlingen.
Spray INSTANT REMOVER jevnt på overflaten. La det virke i 1-2 minutter avhengig 
av materialets etterbehandling. Bruk en fuktig svamp. Skyll den ofte for å holde den 
ren.
Ved gjenstridige rester, gjenta prosessen etter 1 time. Følg instruksjonene ovenfor.
For virketidene, se anvisningene fra produsenten av fugemassen. Rengjøring 
med INSTANT REMOVER kan kun utføres samtidig med legging. Hvis det ikke er 
gjort, anbefales det å bruke DETERDEK PRO syrebasert rensemiddel for å fjerne 
fugerester etter avsluttet arbeid.

Advarsel:
Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter.
Test produktet på et lite område på forhånd. På elementer i aluminium må produktet 
brukes i samsvar med anvisningene.
Unngå bruk av slipepader. Ikke bruk kraftig trykk under vaskingen, fordi det 
kan ødelegge fugen.

Pakningsstørrelser
750 ml flaske med spraydyse (trigger) i kartonger 
á 12 stk.

DEKKEVNE
veiledende for 750 ml

Store fliser inntil 350 løpemeter fug

Mosaikk Inntil 15 m2

Veiledende dekkevne pr. strøk.

INSTANT REMOVERINSTANT REMOVER
RENSEMIDDEL KLART 
TIL BRUK PÅ FERSK 

SEMENTBASERT FUGEMASSE.

PORCELLANATO, KERAMIKK, GLASSMOSAIKK
KLINKER

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.


