
Паста за почистване на масла

и мазнини/ Oil and Grease Remover Paste

Техническа характеристика

Характеристика: Пастата за почистване на масла и мазнини на AKEMI e

съдържаща разтворители формула със специални адсорбционни вещества.

Продуктът се отличава със следните свойства:

● Подходящ е за всякакви изкуствени и естествени камъни

● Много добро действие и при интензивни замърсявания

● Без киселини, основи, парафини, смола и силикон

● Без миризма

● Мека, кремообразна консистенция, поради което се нанася лесно и върху гладки полирани повърхности.

Област на приложение:  

Пастата за почистване на масла и мазнини на AKEMI служи за отстраняване на петна от масло и мазнини,

парафин, както и промени в цвета по ръба, причинени от пластификатори на уплътнители от всички

вания от масла и мазнини, сажди, петна от гума и чай както и остатъци от изкуствени бои и мазилки върху всички 

естествени и изкуствени камъни 

Указание за употреба:

1. Повърхностите за третиране трябва да бъдат сухи

2. При оцветявания по краищата внимателно изрежете ъплътнителя от фугата

3. Нанесете Пастата за почистване на масло и мазнини на AKEMI на дебел до 1-2 mm слой с четка или шпакла

Препоръчителна температура на работа: 5 до 25°С.

4. След като изсъхне (ок. 30 до 60 мин.) изметете, поемете с прахосмукачка или измийте остатъците

5. При интензивни замърсявания повторете процедурата 

6. Препоръчва се последващо почистване с АКЕМI Почистващ препарат за камък

Указание:   

● По време на работа за защита на ръцете използвайте Течни ръкавици на AKEMI

● Препоръчва се да тествате продукта предварително на незабележимо място.

● За правилно отстраняване на тубата я изпразнете напълно

● При много грапави и порести каменни повърхности (напр. базалт) щателно пометете или поемете с 

прахосмукачка остатъците. Да не се отстраняват с почистващи препарати!

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Цвят: светлосив

Плътност: около 1,40 g/cm³

Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладнo

място без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

250 ml 12 41.10896

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника 

на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране 



от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към

него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


