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Epoxy Remover 
 

 
Epoxy Remover 

 

Produs pentru îndepărtarea depunerilor epoxidice, fără conţinut de acizi, baze sau compuşi organici cu conţinut de clor, 
Îndepărtează de pe toate sortimentele de piatră naturală, plăci ceramice şi suprafeţele minerale depunerile de răşină şi 
adezivi. 
 

Domeniul de utilizare 
AKEMI Epoxi Remover curăţă datorită capacităţilor sale foarte bune de dizolvare şi umflare: 

 peliculele de răşină epoxidică 

 resturile de răşină epoxidică - mortar de umplere a rosturilor 

 impermeabilizările pe bază de răşini sintetice 

 alte resturi de răşini şi adezivi 
Substanţa de curăţare poate fi utilizată pentru toate suprafeţele murdare din piatră naturală şi artificială cum ar fi: granit, 
gnais, cuarţit, calcar, piatră artificială de beton, clincher şi ceramică. 
 

Proprietăţi 
AKEMI Epoxi Remover este un produs pe bază de solvent cu eficacitate ridicată şi nu conţine acizi, baze sau compuşi organici 
de clor. Consistenţa sa lichidă, uşor gelatinoasă permite folosirea sa şi pe suprafeţe verticale. După un timp de acţionare de 
20-40 minute, straturile înmuiate pot fi îndepărtate prin spălare cu jet de apă şi perie. Se vor respecta prescripţiile comunale  
privind apele reziduale. AKEMI Epoxi Remover poate fi utilizat la interior sau exterior. 
 
AKEMI Epoxi Remover poate fi utilizat numai pe suprafeţe minerale şi rezistente la solvenţi. Produsul nu poate fi utilizat în 
cazul suprafeţelor de cuarţ cu liant de răşină sintetică şi de marmură aglomerată sau material plastic. 
 

Avantaje: 
 nu conţine acizi şi baze 

 utilizare nelimitată pe toate suprafeţele de piatră şi plăci ceramice 

 consistenţa lichidă, uşor gelatinoasă permite o bună pătrundere şi înmuiere 

 consum redus prin aplicarea produsului cu pensula sau peria 

 fără miros înţepător (de acid) 

 grad ridicat de eficienţă 
 

Ambalaj  Nr. articol 
Flacon 1000 ml  1 19 83 
Canistră 5000 ml  1 19 84  
 
Consum: 3-10 m

2
/l, în funcţie de suprafaţă şi gradul de murdărie. 


