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GLUGONE™ ÇOĞU HALI YAPIŞKANI VE BENZERİ YAPIŞTIRICI KALINTISINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YUMUŞATARAK
ÇIKARTAN, GÜVENLİ, YANMAZ, SU BAZLI BİR YAPIŞTIRICI VE MASTİK SÖKÜCÜDÜR.

ÇEVRESEL ETKİ:
GluGone™ klorine çözgenler, bütil çözgenler veya fosfatlar içermez ve sadece biyolojik olarak bozunabilen
yüzey aktif maddeler muhteva eder. Düşük VOC değerlerine sahiptir.
UYGULAMALARI:

GluGone™ nihai aşamada su ile durulanabilen, yapıştırıcı artığı bulunan her tip tipteki zemin substratı üzerinde
kullanılabilir. Yeni yapıştırıcının veya mastiğin yapışmasına ya da kaplama veya boya kullanımına engel değildir.
YARARLARI :
Tutuşmaz-Patlamaz: Çoğu diğer yapışkan sökücünün
aksine GluGone™ sadece yanmaz olmakla kalmaz,

aynı zamanda beze veya paspasa emdirilmiş olsa
bile patlamaya destek vermeyecektir. Kullanımı çok
daha güvenlidir.
Sert veya Kötü kokular: GluGone™ sitrus benzeri
güzel bir kokuya sahiptir.
Emülsifiye Olabilir: GluGone™ formülü mastiğin içine

işleyerek emülsifikasyon ile yumuşatır, böylece
yapışkan kazındıktan sonra, kalıntılar suyla kolayca
yıkanabilir. Su ile yıkma işlemi zemini temiz ve
yapışkan kaplanmaya veya herhangi başka bir
muameleye hazır bir şekilde bırakacaktır.

NASIL KULLANILIR:
1. Sprey, paspas veya fırça ile GluGone™’ı tam güçle

uygulayın veya direkt dökün ve bir süpürge ile
mastik katmanının üzerini kaplayacak şekilde iyice
yaydırın. İç mekânlarda iyi bir havalandırma
sağlayın.
2. Mastik kolayca kazınabilir hale gelene kadar

GluGone™’
ın 20-45 dakika kadar içine işlemesine izin verin. Ağır
birikimler ikinci bir muameleyi gerektirebilir.
3. Mastiği kazıyın ve kalan artıkları su ile yıkayın.
4. Eğer zemin boyanacaksa SuperBlue™ ile muamelen
edin.

Hızlı ve Kolay: GluGone™’ı sökülmek istenen mastik

kalıntılarının üzerine sadece spreyleyin, paspaslayın
veya fırçalayın ve mastik kalınlığına ve türüne göre
20-45 dakika arası içine işlemesine izin verin.
Katman yumuşadığında, kazıyın ve zemini yıkayın.
Bundan başka bir muamele gerekmemektedir.
Betonun gözeneklerine işlemiş maddeleri çıkarmak için zeminin
boyanacağı yerin SUPER BLUE™ ile muamele edilmesi tavsiye
edilmektedir.

ÖZELLİKLER:
Tip: Yanmaz, Emülsifiye olabilen yapışkan ve mastik sökücü.
Renk: Yeşil
Koku: Hoş
Toksisite: Yutulması halinde zararlı.
VOC: ~160 mg/L
Yanıcılık: Yanmaz, Patlamaz
Bileşimi: Biyolojik olarak bozunabilen yüzey etkin maddeler,
suda çözünebilen sitrus çözgenleri ve klorine olmayan
çözgenler.
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