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TILL VAD?
• Tar bort rester av nylagd fogmassa, även på behandlad fogmassa.
• Idealisk för rengöring av baksidan på stora plattor före läggningen.
• Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
• Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa 

inte har avlägsnats.

FÖRDELAR
• RAPID DRY-TEKNIK: snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
• Skummar inte och behöver inte sköljas av.
• Säker för användaren och miljön.
• Skonsam mot material och fogar.
• Produkten är dryg.
• Skadar inte profiler i aluminium och stål.
• Avger inte skadliga ångor.
• Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.
• Patenterad produkt: appliceringssystem med effektivt och certifierat slutresultat.

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering:
Efter fogning, vänta tills fogmassan stelnar och blir matt enligt tiderna från 
tillverkaren (vanligtvis mellan 10–30 minuter). Fortsätt med en första rengöring 
av ytan med en fuktad svamp. Fortsätt med den slutliga rengöringen, dvs. den 
avslutande ytbehandlingen när fogmassan är nylagd. Spruta INSTANT REMOVER 
jämnt på ytan. Låt verka 1-2 minuter beroende på materialets ytbehandling.
Använd en putsbräda med fuktad svamp. Skölj av svampen ofta för att hålla den ren.
Vid envisa rester, gå över igen genom att följa de ovan beskrivna anvisningarna 
en timme efter fogningen. För härdningen, se anvisningarna från fogmassans 
tillverkare.
Rengöringen med INSTANT REMOVER kan endast utföras i samband med 
läggningen. Det rekommenderas att använda surt avkalkningsmedel, DETERDEK 
PRO, för rengöring när allt arbete har avslutats om det inte redan har gjorts.

Attenzione:
Använd inte produkten på polerad marmor eller på syrakänsliga material. Gör ett 
test på en liten yta för att testa fogmassans effektiva beständighet mot produkten. 
För element av aluminium, använd produkten enligt instruktionerna.
Undvik användning av slipande svampar. Undvik starkt tryck under tvättfasen 
eftersom det kan skada fogen.

Förpackningar
750 ml flaska med sprayanordning: 
Kartong med 12 stycken.

ÅTGÅNG
Ungefärlig åtgång för 750 ml:

Storformatiga plattor: upp till 350 linjärmeter

Mosaik upp till 15 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering.

INSTANT REMOVERINSTANT REMOVER
OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR 

NYLAGD FOGMASSA

GRANITKERAMIK, KERAMIK, GLASMOSAIK, 
KLINKER

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.


