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 Evershield 

 
EVERSHIELD 

 
PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR DE CALITATE ÎNALTĂ 

Protecţia extrem de puternică a tuturor suprafeţelor de piatră sablate, satinate, flamate sau periate  Rentabilitate foarte 
mare  Agreat alimentar 

 
 

Domeniul de utilizare 
 Protejează suprafeţele de piatră în cazul cărora riscul formării petelor este mare (de ex. plăci de lucru din bucătării şi 

tejghele) înainte de pătrunderea uleiurilor, grăsimilor, apei şi murdăriei. 

 Formula sa avansată asigură protecţia suprafeţelor critice, aspre cum ar fi: suprafeţele periate, sablate, satinate şi 
flamate de piatră naturală şi artificială. Indicat şi pentru ceramică, ceramică fină, cotto şi terrazzo. 

 Poate fi folosit de asemenea şi în cazul suprafeţelor şlefuite. 

 pentru suprafeţe interioare şi exterioare 

 Recomandare: aplicarea trebuie efectuată de un profesionist cu ajutorul AKEMI Impregnation Pad. 
 

Proprietăţi 
 conţinut ridicat de substanţe active cu protecţie extraordinară şi rentabilitate foarte ridicată 

 acţiune extrem de puternică oleofobă şi hidrofobă 

 efect rapid (care începe în câteva minute de la aplicare; eficacitate maximă după 24 ore) 

 efect de perlă semnificativ 

 De regulă nu intensifică nuanţa de culoare a suprafeţelor şlefuite. În cazul celor neşlefuite, gradul de  intensificare a 
nuanţei de culoare depinde de tipul pietrei. 

 Poate fi utilizat în domeniul alimentar (certificat de către un institut german de verificare independent). 
 

Avantaje faţă de alte produse de impregnare    
 Are rentabilitate de 3-6 ori mai mare, în funcţie de tipul de piatră. 

 Formează un strat de protecţie aproape de nepătruns. 

 De regulă nu intensifică nuanţa de culoare în cazul suprafeţelor şlefuite de piatră. 

 Nu produce aspect „unsuros” în cazul suprafeţelor aspre în ciuda intensificării nuanţei de culoare. 
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Produs Recipient 
 

Nr. art. 

EVERSHIELD 250 ml 1 19 66 

IMPREGNATION  6 40 01 
PAD   

Ambalaje mari la comandă 
 
Atenţie: Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. 
Datorită numeroşilor factori influenţatori, aceste date respectiv indicaţii tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar 
caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafeţe puţin vizibile 
sau de probă. Se vor respecta prescripţiile fişei tehnice a produsului (www.akemi.ro). 

 


