
Отстранител на восък

Wax Stripper

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Отстранител на восък е почистващ препарат на основата

на различни високоефективни разтворители, тенсиди и емулгатори. Продуктът е 

биологично разредим и не съдържа хлорирани въглеводороди

Област на приложение:  

Препаратът за отстраняване на восък на AKEMI служи за интенсивно почистване на 

восъчни и запечатващи покрития (напр. AKEMI Запечатващ препарат за камък), както и на замърсявания като

масло, мазнини, катран, битум или боя от всички естествени и изкуствени камъни като мрамор, травертин, шиста, 

гранит, керемидени и теракотени плочи плочки, декоративен бетон, Terazzo и др.

Указание за употреба:

1. Нанесете с помощта на четка или моп Препарата за отстраняване на восък без разреждане върху сухата 

повърхност

2. Оставете да подейства около 10- 20 минути; при по- сериозни замърсявания обработете с четка или устойчив на 

разтворители тампон

3. Поемете течността със суха кърпа

4. Изчеткайте основно с AKEMI Почистващ препарат за камък и чиста вода и поемете мръсната вода по възможност 

с прахосмукачка за вода

5. При силни замърсявания повторете процедурата върху сух камък.

Указание:   

● Продуктът не бива да влиза в контакт с чувствителни към разтворители обекти, като различни пластмаси,

(напр. плексиглас, ABS) или подови покрития (напр. линолеум), гума, боядисани повърхности и др. 

В случай на съмнение тествайте на незабележимо място.

● При попиващи повърхности може да настъпи промяна в цвета на камъка, която изчезва за ден- два

● Продуктът е регистриран в Службата за опазване на околната среда под номер 1257 0016

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 5- 10 m²/l (в зависимост от замърсяването) 

Цвят: прозрачен жълт

Плътност: около 1, 08 g/cm³

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

без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

250 ml 20 41.10818

1 l 6 41.10816

5 l 2 41.10817

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


