
                                                        Concret Film Remover 
 

FIŞA TEHNICĂ                                       Pagina 1 din 1 

 
Caracteristici: 

 
AKEMI

®
 Concret Film Remover este un produs de curăţare pe bază de acizi an-

organici cu tenside neionice, inhibitori de rugină şi substanţe auxiliare. Tensidele 
din compoziţia produsului sunt biodegradabile conform prescripţiilor legale în vi-
goare privind substanţele tensioactive.  

 
Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
®
 Concret Film Remover îndepărtează resturile de calcar şi mortar, pelicula 

de ciment şi eflorescenţele de pe tipurile de piatră naturală pe bază de silicaţi, 
beton spălat, faianţă şi ceramică rezistente la acizi, clincher cât şi de pe dalele de 
cărămidă şi cotto. Datorită compoziţiei sale, AKEMI

®
 Concret Film Remover este 

indicat şi pentru curăţarea tipurilor de piatră cu tendinţă de ruginire, de ex. 
serrizzo sau unele tipuri de granit Bavaria. Produsul poate fi utilizat atât în spaţiile 
interioare cât şi exterioare. 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Suprafeţele se vor umezi bine cu apă. 
2. Produsul se va dilua în raport de 1:1 până la 1:20 cu apă rece, în funcţie de 

gradul de murdărire, apoi aplica. 
3. Se va lăsa 5-20 minute să acţioneze. 
4. Suprafeţele cu grad ridicat de murdărire se vor peria. 
5. În încheiere, suprafeţele se vor spăla bine cu apă şi usca cu un material ab-

sorbant. Procesul se va repeta până când toate resturile de produs vor fi în-
depărtate. 
 

Indicaţii specia-
le: 

 Produsul nu se va utiliza la curăţarea plăcilor, faianţei şi ceramicii, tipurilor de 
piatră naturală (marmură) nerezistente la acizi şi nici la curăţarea eloxalului 
sau emailului. Produsul respectiv vaporii săi pot ataca metalele oxidabile, de 
ex. fier, zinc, aluminiu şi altele din această serie. În caz de dubii se vor face 
încercări pe suprafeţe puţin vizibile. 

 Se recomandă folosirea unei suprafeţe de probă pentru stabilirea consumului, 
şi verificarea aspectului suprafeţei respectiv a eficienţei produsului. 

 În cazul duratei de acţionare mai lungi a produsului AKEMI
®
 Concret Film 

Remover, culoarea anumitor tipuri de piatră poate să devină uşor mai închisă. 
Aceasta dispare de obicei după mai multe spălări cu apă curată la care se 
adaugă puţin AKEMI

®
 Stone Cleaner. 

  AKEMI
®
 Concret Film Remover nu se va prelucra cu apă fierbinte. 

 A se evita contactul direct al produsului cu plantele, în caz contrar se va clăti 
imediat cu apă. A se evita contactul soluţiilor concentrate sau diluate cu vege-
taţia. 

 Pentru eliminarea regulamentară a deşeurilor, ambalajul trebuie golit în totali-
tate. 
 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
 

Date tehnice: Acoperire:  circa 10-20 m
2
/litru (nediluat) 

Culoare:  galben-maro 
Densitate:  circa 1,15 g/cm

3
 

pH:   < 1 
Depozitare:  2 ani în ambalajul original bine închis, în loc răcoros şi 
                                   ferit de îngheţ 
 

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. 
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