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Caracteristici: 

  
AKEMI

® 
Disinfectant Cleaner este un produs de curăţare cu concentraţie înaltă, 

de aceea şi foarte rentabil, pe bază de acizi organici cu tensideneionice şi 
cationice, substanţe ajutătoare şi parfumuri. Nu conţine fosfaţi sau acizi 
anorganici; tensidele din conţinutul produsului se descompun biologic conform 
prescripţiilor legale privind substanţele tensioactive.   
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
® 

Disinfectant Cleaner este indicat pentru curăţarea zilnică a suprafeţelor 
rezistente la acizi (piatră naturală şi artificială, gresie şi materiale plastice, sticlă şi 
oţel inoxidabil) din bucătării, bazine de înot, WC-uri, duşuri şi băi. Datorită 
formulei sale speciale, produsul nu atacă armăturile din crom şi despărţiriledin 
aluminiu ale duşurilor. Soluţia diluată poate fi utilizată simplu şi foarte economicos 
prin intermediul unui flacon cu pulverizator casnic obişnuit. (A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor.) 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Se aplică nediluat sau diluat cu apă până la 1:500 (circa 20 ml în 10 l apă). 
2. Se lasă să acţioneze câteva minute. 
3. Se clăteşte bine cu apă. 
4. În încheiere, suprafaţa se va lustrui pentru mărirea luciului. 

 
Indicaţii specia-
le: 

 Nu se va utiliza în cazul materialelor sensibile la acizi (marmură lustruită, 
gresie etc.) În caz de dubii se va încerca pe o suprafaţă puţin vizibilă.  

 Pentru eliminarea regulamentară a deşeurilor, ambalajul trebuie golit complet. 
 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
 

Date tehnice: Acoperire:  circa 10-20 m
2
/l (nediluat). Diluat în raport de 

   1:500, acoperirea este de circa 5-10.000 m
2
. 

Culoare:  galben deschis 
Densitate:  circa 1,09g/cm

3 

pH:   circa 1 
 
Depozitare:  2 ani în ambalajul original închis bine, în loc răcoros  
   şiferit 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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