
Почистващ препарат за камък

Stone Cleaner

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Почистващ препарат за камък e несъдържащо киселини 

силно концентрирано почистващо средство от нейонни тенсиди, помощни 

вещества, ароматични вещества и разтворители. Продуктът не съдържа фосфати 

и основи. Съдържащите се тенсиди според действащите закони за повърхностно-

активни вещества са биологично разградими

Област на приложение:  

Почистващият препарат за камъни на AKEMI е подходящ за бързото и основно почистване на строителни

замърсявания, отстраняване на покрития от восък и гланцови покрития, леки циментови замърсявания, замърся-

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 като мрамор, травертин, шиста, гранит, клинкерна тухла и теракотени плочи,

 плочки, декоративен бетон и подобни

Указание за употреба:

1. Почистване: Напръскайте равномерно повърхността за почистване

2. Разнесете с чиста кърпа, неоставяща власинки, и втрийте, докато не останат видими следи по повърхността

3. При интензивни замърсявания напръскайте по- интензивно със спрея и изчакайте да подейства за 5- 10 мин.

Ако е необходимо, използвайте четка

4. Поемете замърсяването с влажна кърпа, в последствие подсушете и полирайте повърхността с чиста,

неоставяща власинки кърпа

Указание:   

● Според замърсяването разредете от 1: 1 до 1: 500 с вода и нанесете

● Оставете да подейства 10- 20 минути

● Използвайте четка при много силни замърсявания

● Изплакнете обилно с вода

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 10- 20 m²/l  (неразреден)

Цвят: прозрачножълтеникав

Плътност: около 1,01 g/cm³

рН- стойност: около 10 (концентрат)

Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място 

без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.

1 l 6 41.10812

5 l 2 41.10813

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


