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 Liqui Polish  

 
 
 
 

Liqui Polish 

Produs lichid high-tech, destinat pentru lustruire mecanică. Micşorează durata de 
şlefuire şi lustruire, este curat şi nu pune în pericol sănătatea în timpul lucrului. 

 

Domeniul de utilizare: 

AKEMI Liqui Polish este destinat în special pentru lucrările de artizanat în piatră. Pot fi prelucrate muchii, suprafeţe de uscare 
şi suprafeţe mici. Deteriorarea lustrului prin corodare (suc de lămâie, oţet etc.) poate fi înlăturată cu AKEMI Liqui Polish 
(şlefuire 400 + lustruire AKEMI Liqui Polish/tampon pâslă). Pot fi lustruite şi reliefuri, balustrade, statui, monumente funerare 
şi structuri din piatră. AKEMI Liqui Polish poate fi utilizat şi în cazul producţiei la scară industrială a plăcilor, gresiei şi 
diferitelor piese. Mai departe, produsul este ideal pentru refacerea şi reîmprospătarea pardoselilor. AKEMI Liqui Polish poate 
fi utilizat la toate tipurile de maşini de şlefuit, de la cele de şlefuit unghiuri până la cele industriale. 
Produsele AKEMI Liqui Polish Granite şi AKEMI Liqui Polish Marble sunt diferite. AKEMI Liqui Polish Granite se utilizează 
pentru gnais, granit, gabbro şi alte sortimente dure, iar AKEMI Liqui Polish Marble a fost dezvoltat pentru soiurile de piatră 
moi (calcar, marmură, onix). 
 

AKEMI Liqui Polish se găseşte în cinci variante: 

AKEMI Liqui Polish Granite Light – pentru soiurile dure de piatră de culoare deschisă, de ex: Kashmir White, Bethel White, 
Bianco Sardo, Wid, Karnataka, Porkkala şi Edelhammar. 

AKEMI Liqui Polish Granite Dark – pentru soiurile dure de piatră colorate, de ex.: Juparana, Labrador (Blue Perl), Rosa Beta, 
Rosa Santos, Red Aziz, Havanna Brown şi Baltic Brow. 

AKEMI Liqui Polish Granite Black – pentru soiurile dure de piatră de culoare închisă şi neagră, de ex.: Nero Impala, Negro 
Orientale, Basalto Columnare şi Star Galaxy. 

AKEMI Liqui Polish Marble Light – pentru calcar de culoare deschisă (Travertin), marmură şi onix, de ex. Bottocino, Crema 
Marfil, Jura, Carrara, Thassos şi Sievec. 

AKEMI Liqui Polish Marble Dark – pentru calcar de culoare închisă (Travertin), de ex.: Hardsteen belgian, Limestone irlandez, 
Nero Marquina, Negro Pinta, Gasgan Black, Levadia Black, Ruivina Escuro şi diverse soiuri de onix culoare închisă. 
 

Proprietăţi: • suspensii high-tech cu materiale anorganice de lustruit permit folosirea unui singur produs pentru mai multe 

etape de lustruire, astfel se reduce consumul de materiale necesare pentru lustruit • consistenţă lichidă, cremoasă şi 
omogenă • fără miros • caracter uşor alcalin • curat, economic şi nu periclitează sănătatea în timpul prelucrării • flacon cu 
ajutaj de stropire 
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Avantaje faţă de prafurile de lustruit: prelucrare curată, fără praf • nu periclitează sănătatea prin inhalarea 

particulelor de lustruit • prelucrare şi depozitare curate • amestecul omogen creează luciu uniform şi perfect • dozare 
precisă prin intermediul flaconului şi ajutajului de stropire • ready to use • economicos 
 
 

Ambalaje*      Flacon    Nr. art. 
AKEMI Liqui Polish Granite Light    1000 ml    1 18 00 
AKEMI Liqui Polish Granite Dark      1000 ml    1 18 05 
AKEMI Liqui Polish Granite Black    1000 ml    1 18 20 
AKEMI Liqui Polish Marble Light    1000 ml    1 18 10 
AKEMI Liqui Polish Marble Dark    1000 ml    1 18 15 
*Solicitaţi informaţii legate de ambalajele mai mari 
 
 

Accesorii: Tampoane aplicatoare de lustruire      Nr. art. 
 
Tampoane de lustruire Frankfurt Ø 80 mm,  
exclusiv pentru maşini de şlefuit cu braţ orientabil       1 01 67 
(cu suport mural) 
 
Suport velcro Ø 100 mm pentru maşini portative 
de şlefuit şi de şlefuit unghiuri        1 01 68 
 
Suport velcro Ø 145 mm pentru maşini  
de şlefuit pardoseli, unghiuri şi manuale       1 01 70 
 
Suport velcro Ø 180 mm pentru maşini  
de şlefuit pardoseli, unghiuri şi manuale       1 01 71 
 


