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Caracteristici: 

  
AKEMI

®
 Impregnation Remover este un produs de curăţare concentrat, cu 

caracter puternic alcalin, cu conţinut de baze anorganice şi tenside neionice 
respectiv substanţe ajutătoare. Tensidele din conţinutul produsului se des-
compun biologic conform prescripţiilor legale privind substanţele tensioactive.   
 

Domeniu de 
utilizare: 

Produsul se foloseşte la  îndepărtarea produselor de intensificare a nuanţei 
prin impregnare respectiv la  îndepărtarea murdăriei persistente (de ex. re-
sturi de lac) de pe suprafeţele de piatră naturală, piatră artificială de beton, 
ceramică, ţiglă şi clincher. 
AKEMI

®
 Impregnation Remover este ideal pentru acoperirile podelelor. Dato-

rită consistenţei sale gelatinoase, produsul poate fi aplicat şi pe suprafeţele 
verticale cum ar fi: faţade, acoperiri pentru pereţi.   
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Se aplică nediluat sau diluat (până la 1:10 cu apă) cu o pensulă compac-
tă, burete sau mop pe suprafaţa complet uscată de piatră. 

2. Se va lăsa să acţioneze cel puţin 30 minute, dacă este necesar până la 
24 ore. Procesul de curăţare se va completa eventual cu perierea sau ră-
zuirea suprafeţei. 

3. Se va evita uscarea suprafeţelor tratate; se recomandă acoperirea supra-
feţelor tratate de ex. cu folie de plastic sau folosirea unui jet de apă fin de 
împrăştiere. 

4. Se va clăti bine cu apă până când toate resturile produsului sunt îndepăr-
tate. 

5. În cazul intensificării accentuate a nuanţei procesul se va repeta. 
 

Indicaţii specia-
le: 

 Produsul atacă marmura lustruită, calcarul, piatra artificială cu liant de 
răşină sintetică şi terrazzo respectiv eloxal şi email. A nu se folosi în cazul 
suprafeţelor sensibile la baze, suprafeţe lăcuite etc. În caz de dubii se va 
încerca pe o suprafaţă puţin vizibilă. 

 Se recomandă încercarea produsului pe o suprafaţă de probă pentru eva-
luarea puterii de curăţare, a aspectului şi consumului precis de material. 

 În cazul acoperirii cu folie de plastic a suprafeţei tratate, pot să apară de 
ex. din cauza pliurilor foliei, diferenţe de culoare ale suprafeţei tratate. În 
mod normal, aceste diferenţe se pot corecta prin tratarea din nou a supra-
feţei cu produsul AKEMI

®
 Impregnation Remover. 

 Produsul nu poate îndepărta intensificările de nuanţă de culoare cauzate 
de umezeală. 

 Periile cu păr natural, în contact cu produsul, devin moi. De aceea utiliza-
rea lor este limitată. 

 A se evita contactul direct al produsului cu vegetaţia, în caz contrar se va 
spăla imediat cu apă. A se evita contactul soluţiilor concentrate şi diluate 
cu vegetaţia. 

 În cazul anumitor tipuri de piatră, în special în caz de acţionare mai lungă, 
produsul poate cauza o uşoară închidere a culorii. Aceasta dispare de re-
gulă după câteva clătiri intense cu multă apă la care s-a adăugat AKEMI

®
 

Stone Cleaner. 

 Pentru eliminarea regulamentară a deşeurilor, ambalajul trebuie golit 
complet. 

    
Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
  

Date tehnice: Acoperire:  circa 5-20 m
2
/l (nediluat) 

Culoare:  gălbui 
Densitate la 20°C: circa 1,12 g/cm

3 

pH:   14 
Depozitare:  circa 3 ani în ambalajul original închis bine, în loc  
   răcoros şi ferit de îngheţ 
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Atenţie! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a tehni-

cii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroşilor factori influenţa-
tori, aceste date respectiv indicaţii tehnice de utilizare orale sau scrise pot 
avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efec-
tueze verificări proprii, încercări pe suprafeţe puţin vizibile sau de probă. 
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