
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Keranet används för rengöring av inomhus och 
utomhus ytor (inklusive fasader) som fläckats av 
cement, kalk, utfällningar samt smuts och olja.

Typiska applikationer
• Borttagning av cement och kalkfläckar från ytan på 

keramiska plattor och mosaik på golv och vägg.
• Borttagning av rester av cementbaserade produkter 

som fästmassa (Keraflex etc) eller fogbruk.
• Borttagning av saltutfällningar från keramiska ytor och 

fogar mellan plattor, betong, puts, etc.
• Bortagning av ansamlad smuts från byggnadsmaterial 

på byggarbetssplatsen; tex keramiska plattor, rostfritt 
material, tankar, etc.

• Borttagning av mindre rostfläckar.

TEKNISKA EGENSKAPER
Keranet är en syrarengöringsprodukt tillgänglig i två 
former:
• som koncentrerat pulver för svåra fall;
• som 15% - ig vattenlösning för enklare hantering i 

normala situationer.

Keranet är baserad på en speciell organisk syra som 
har den fördelen att den tar bort fläckar och utfällningar 
lika effektivt som starkare syror som saltsyra, svavelsyra 
etc, utan att i motsats till de senare avge farliga ångor.
Korrekt använd skadar inte Keranet fogarna mellan 
plattorna; inte ens de som fogats med kulört fogmassa, 
men tar däremot bort de utfällningar som ibland bildas 
på ytan hos vissa fogprodukter.

REKOMMENDATIONER
• Använd inte Keranet på marmor eller annan kalkhaltig 

sten.
• Använd inte Keranet på keramiska plattor eller ytor 

vilkas glasering inte är syrabeständig (se tillverkarens 
datablad).

• Bär alltid skyddskläder, gummihandskar och 
ögonskydd vid arbete med Keranet, samt undvik 
onödigt spill på kläder och hud.

• Kontrollera att ytan som ska rengöras är fri från syra.
• Vid tveksamma fall pröva på en liten yta.
• Kontakt mellan Keranet och metalliska ytor kan 

medföra korrosion.
• Lämna inte Keranet för länge i fogarna, skölj rikligt 

med vatten för att avlägsna eventuella rester, vilka kan 
medföra variation av kulören.

ANVÄNDNING
Före rengöring med Keranet, skydda allt som kan 
ta skada av stänk. Om ytan är starkt absorberande 
(terracotta, porösa keramiska plattor, betong, putsade 
ytor etc) skall den vätas ordentligt med vatten före 
behandling med Keranet.
Applicera Keranet vätska med svamp eller borste, eller 
med sprayflaska; arbeta i små partier. Låt produkten 
verka i 5 minuter och skrubba sedan med borste eller 
grov svamp (typ Scotch-Brite) tills alla synliga fläckar 
försvunnit. Repetera om nödvändigt.
Avlägsna vätskan från golvet med svamp, gummiraka 
eller med industriell vattensugare och skölj noga och 
upprepade gånger med vatten, samt torka torrt med 
trasa.
Vid användning av Keranet konc.pulver (till exempel 
för att rengöra terracottaplattor fogade med mörkgrå 
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Keracolor) följs samma procedur; pulvret 
skall spridas på det väl vattnade golvet eller 
borstas på den vattnade väggen.

Förpackning
Keranet konc. pulver:
5 kg samt 1 kg plastikpåse

Keranet vätska:
25 kg, 10 kg, 5 kg fat
12 x 1 kg flaska i kartong 
0,75 kg sprayflaska

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR 
BLANDNING OCH APPLICERING
För anvisningar angående säker hantering 
av våra produkter, se sista utgåvan av 
säkerhetsdatablad på vår hemsida  
www.mapei.se 

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL 
ANVÄNDNING.

NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och 
rekommendationerna i denna publikation 
representerar det bästa av vår kunskap och 
erfarenhet, måste ovanstående information 
alltid betraktas som indikationer. Därför skall 
den som använder produkten på förhand 
försäkra sig om att den är lämplig för den 
aktuella applikationen, och användaren själv 
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband 
med användandet av produkten.

Vänligen referera till senast uppdaterade 
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt 
på vår webbsida www.mapei.se
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TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET

Konc. pulver vätska

Typ: pulver vätska

Kulör: vit ofärgad

Torrsubstans densitet (g/cm³): 1,22 –

Densitet (g/cm³): – 1,09

pH: – 1,1

Aktiv substans (%): 100 15

APPLICERINGSDATA (vid +23°C - 50% R.F.)

Appliceringstemperaturområde: 0°C till +40°C

Väntetid före rensning: 5 minuter

Rengöring med borste 
och Keranet Vätska

Rengöring med 
Keranet Vätska

Rengöring av 
utfällningar på fog

Keranet vätskafinns 
också i sprayflaska
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Alla referenser på produkten  
är tillgängliga vid förfrågan och på  
Mapeis hemsida www.mapei.se


