
OBLASTI POUŽITÍ
Keranet je určen k odstraňování cementových  
povlaků, výkvětů, oleje, nečistot apod. vzniklých na 
površích v interiérech a exteriérech (včetně fasád).

Některé příklady použití
•  Odstranění zbytků cementu nebo vápna 

z keramických obkladů, dlažeb a mozaiky.
•  Očištění zbytků lepidel a spárovacích tmelů 

po pokládce.
•  Čištění výkvětů vápna, sanitru (dusičnanu draselného), 

solí apod. na povrchu obkladů, dlažeb, výplně spár, 
betonu, omítek atd.

•  Odstranění nečistot z povrchu sanitárního vybavení 
jako jsou obklady a dlažby, umyvadla, nádrže, 
eloxovaný hliník, nerezová ocel, chrom, atd.

•  Odstranění menších skvrn způsobených korozí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Keranet se dodává ve dvou formách:
•  jako koncentrovaný prášek pro obtížně odstranitelné 

nečistoty;
•  jako tekutina v 15% vodním roztoku pro odstranění 

běžných nečistot.
Keranet je čistící přípravek vyrobený na bázi 
organických kyselin, jejichž účinek je srovnatelný 
s podstatně silnějšími kyselinami (solná, sírová 
apod.), avšak na rozdíl od nich neprodukuje vysoce 
nebezpečné toxické výpary.
Při správném použití nenarušuje spárovací hmoty, ale 
odstraní povlak, který se může vytvořit na jejich povrchu.

UPOZORNĚNÍ
•  Nikdy nepoužívejte Keranet na čištění mramoru, 

obecně přírodního kamene s obsahem vápence, jejich 

konglomeráty, deriváty a mramorové terazzo pojené 
cementem.

•  Nepoužívejte Keranet na keramické obklady a dlažby 
nebo na smaltované povrchy, jejichž glazura není 
odolná působení kyselin, nepoužívejte na keramické 
obkladové prvky s metalickým vzhledem.

•  Při práci s přípravkem Keranet pracujte vždy 
v gumových rukavicích a ochranných brýlích.  
Zabraňte potřísnění pokožky nebo oděvu.

•  Před použitím si vždy ověřte, zda je povrch určený 
k očištění odolný proti kyselinám. V případě, že 
si nejste jisti, proveďte vždy předběžnou zkoušku 
odolnosti povrchu.

•  Při kontaktu Keranetu s kovovými povrchy může  
dojít ke korozi.

•  Nenechávejte Keranet na spárách příliš dlouho 
a umyjte je velkým množstvím vody, aby byly 
odstraněny všechny zbytky výrobku, které by 
následně mohly vyvolat změnu barvy.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před použitím přípravku Keranet přikryjte nebo jinak 
chraňte předměty, které nejsou odolné vůči kyselinám. 
Všechny čištěné povrchy, zejména ale silně savé 
materiály (obklady typu Cotto, neglazovaná pórovina, 
pórobeton, omítky apod.) před aplikací Keranetu 
důkladně navlhčete.
Keranet tekutý nanášejte pomocí mopu nebo kartáče 
a nechte působit 5 minut. Potom plochu odrhněte 
kartáčem nebo abrazivní houbou (střední hrubost 
Scotch Brite®), abyste odstranily všechny usazeniny, 
které stále zůstávají na povrchu, a pokračujte v drhnutí, 
dokud nezmizí všechny viditelné skvrny. V případě 
vytrvalých usazenin a skvrn postup opakujte. Houbou, 
hladítkem nebo průmyslovým vysavačem odstraňte 
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kyselin k čištění 
povrchu obkladů 
a dlažeb

152_keranet_cz (08.01.2013 - 3ª Bozza/Ciano)

Keranet

Keranet



tekutinu z povrchu a poté opakovaně a 
důkladně ošetřovanou plochu umyjte vodou, 
kartáčujte všemi směry a nakonec osušte 
hadříkem.
V případě nutnosti použití koncentrovaného 
prášku Keranet (na čištění cotto toscano 
spárované cementovou spárovací hmotou 
antracitové barvy) postupujte stejným 
způsobem jako u Keranetu tekutého s 
tím rozdílem, že Keranet se musí nanést 
na důkladně navlhčený povrch.

BALENÍ
Keranet koncentrovaný prášek:
5 kg plastové nádoby - 1 kg plastové sáčky.

Keranet tekutý:
kanystr 25, 10, 5 kg - 5 kg plastové nádoby - 
1 kg láhve v kartonech 12x1.
0,750 kg láhve s rozprašovačem v balení 
12x0,750.

SKLADOVATELNOST
24 měsíců v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Keranet je dráždivý při styku s očima a 
kůží. Používejte ochranné rukavice a brýle 
nebo obličejový štít. V případě kontaktu 
s výrobkem, okamžitě umyjte postižené 
místo velkým množstvím vody. Při požití 
a v nejvážnějších případech vyhledejte 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

koncentrovaný prášek tekutina

Typ: prášek tekutina

Barva: bílá transparentní

Objemová hmotnost (g/cm³): 1,22 –

Hustota (g/cm³): –  1,09

pH: –  1,1

Aktivní látky (%): 100 15

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (+23°C, 50% rel. vlhkost)

Pracovní teplota: +0°C až +40°C

Čekací doba před umytím: 5 minut

Čištění Keranetem 
tekutým s použitím 
lešticího kartáče

Čištění Keranetem 
tekutým
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Čištění výkvětu

Keranet tekutý 
je k dispozici v 
nádobách i lahvích 
s rozprašovačem SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ
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Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání a  
na stránkách www.mapei.cz, 

www.mapei.it a www.mapei.com

lékařskou pomoc. Výrobek skladujte uzavřený 
a mimo dosah dětí. Keranet koncentrovaný 
prášek je nebezpečný pro vodní organismy: 
zabraňte vypuštění do životního prostředí.
Podrobnější a kompletní informace o 
bezpečném použití tohoto výrobku najdete  
v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního 
listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost 
za případné následky vyplývající z 
nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi  
technické dokumentace výrobku 
aktualizovanou na našich webových 
stránkách www.mapei.com


