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 Slate Oil 
Rezultate profesionale, folosire uşoară. Împrospătează culoarea şi accentuează structura ardeziei. 

Prin lustruire se obţine luciu mat-mătăsos. 
 

Domeniul de utilizare 

 AKEMI
® 

Slate Oil se foloseşte la îngrijirea suprafeţelor de ardezie (podele, trepte, mese, pervazuri de fereastră) aflate 
în spaţii interioare.  

 Este destinat pentrutipurile de ardezie cu suprafaţă neşlefuită, periată sau şlefuită fin (de ex. ardezie porto, 
multicoloră sau şisturi bituminoase). 

 Pentru împrospătarea culorii suprafeţelor de ardezie noi şi folosite. 

 Accentuează structura şi intensifică nuanţa de culoare a pietrei. 
 

Proprietăţi 

 Culoare: clar-transparent 

 Efect de respingere a apei. 

 Nu are miros după uscare. 

 Acoperire: 15-30 m
2
/l în funcţie de gradul de absorbţie a ardeziei 

 Depozitare: 2 ani în ambalajul original bine închis, în loc răcoros, ferit de îngheţ 
 

Avantajele folosirii produsului 

 După aplicarea produsului AKEMI
® 

Slate Oil, suprafaţa se va lăsa pur şi simplu să se usuce; faţă de impregnările cu 
conţinut de silicon, nu există pericolul ca produsul aplicat în exces să cauzeze pagube durabile.  

 Produsul poate fi aplicat de mai multe ori prin metoda umed în umed sau după uscare. 

 Prin lustruirea cu o cârpă fără scame se obţine un luciu mat-mătăsos. 

 Suprafeţele tratate cu AKEMI
® 

Slate Oil pot fi tratate fără probleme din nou cu AKEMI
® 

Slate Oil. 
 

Recipient 
 

Nr. art. 

250 ml 1 20 11 
1000 ml 1 20 12 
5000 ml 1 20 13 

 
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). 

 


