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Caracteristici: 

 
Produsele AKEMI

®
 Lettering Colour sunt lacuri cu un singur component, pe bază 

de răşini alchidice cu uscare la aer. Produsele prezintă următoarele proprietăţi:  
 

 consistenţă de viscozitate mică, de aceea pot fi aplicate uşor chiar şi cu o 
pensulă fină 

 sunt rezistente chiar în cazul suprafeţelor de piatră poroasă, absorbantă 

 uscare rapidă (circa 30 minute) 

 au putere mare de acoperire 

 au aderenţă bună la piatră, lemn şi metal 

 au rezistenţă mare la intemperii şi lumină 

 nu conţin compuşi de metale grele (plumb, crom, cadmiu) 
  

Domeniu de 
utilizare: 

Produsele AKEMI
®
 Lettering Colour  sunt utilizate mai cu seamă în domeniul pre-

lucrării pietrei, pentru scoaterea în evidenţă a inscripţiilor efectuate pe monumen-
te istorice, funerare şi sculpturi. 
  

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Suprafaţa trebuie să fie degresată, uscată şi fără praf respectiv puţin înăspri-
tă. 

2. Produsele se vor agita bine  înainte de folosire respectiv diluate în funcţie de 
necesităţi cu AKEMI

®
 Lettering Colour Thinner. 

3. Diferitele culori, diluate cu circa 5% AKEMI
®
 Lettering Colour Thinner, pot fi 

pulverizate. 
4. Instrumentele de lucru pot fi curăţate cu AKEMI

®
 Lettering Colour Thinner sau 

AKEMI
®
 Nitro-Dilution. 

 
Indicaţii specia-
le: 

 Pentru protecţia mâinilor se va utiliza AKEMI
®
 Liquid Glove.  

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
  

Date tehnice: Culori:   negru, alb, maro, gri deschis, gri închis, maro ruginiu 
Densitate:  0,90-1,15 g/cm

3
 (în funcţie de nuanţa de culoare) 

Viscozitate:  400-600 mPas 
Acoperire:  0,5-1 m

2
/litru 

Depozitare:  circa 1 an în ambalajul original închis bine, 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 nevizibile sau de probă. 
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