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Caracteristici: 

 
AKEMI® Solid Wax este un produs de lustruit cremos cu uscare rapidă, cu 
conținut de ceruri și solvent.  

 
Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI® Solid Wax se utilizează pentru tratarea pervazurilor, colțurilor și 
muchiilor din piatră naturală și artificială șlefuită fin sau lustruită (de ex.: marmură, 
granit, șist, travertin, terrazzo, agglo etc.) din spații interioare și exterioare. 
Produsul accentuează culoarea naturală și structura suprafețelor, porii și 
zgârieturile fine sunt sigilate. Suprafețele tratate devin lucioase.    
 

Instrucțiuni de 
folosire: 

1. Suprafața trebuie curățată temeinic înainte cu AKEMI® Stone Cleaner. 
Suprafața trebuie să fie curată și complet uscată înainte de tratament; 
temperatura optimă de lucru: 15-25°C. 

2. Produsul se aplică în strat subțire și uniform cu ajutorul unei lavete din 
lână sau bumbac. 

3. Produsul se aplică de mai multe ori în cazul suprafețelor absorbante, 
nelustruite.  

4. Suprafața tratată poate fi lustruită dacă s-a obținut un aspect mat. 
Surplusul se va îndepărta cu un burete metalic fin (cu grad de finețe 00, 
respectiv 000) sau cu o lavetă și se finisează prin lustruire cu o lavetă 
curată din lână sau bumbac. 

5. Pentru a încetini uscarea, se va utiliza AKEMI® Universal-Dilution.  
6. Pentru curățarea curentă se recomandă AKEMI® Mild Stone Soap.  
 

Indicații 
speciale: 

− Pentru protecția mâinilor în timpul lucrărilor se va folosi produsul AKEMI® 
Liquid Glove. 

− Se vor proteja obiectele aflate în zona de tratament, sensibile la solvenți 
(de ex. diferite materiale plastice, cauciuc, suprafețe lăcuite). 

− Solid Wax se va aplica doar în strat subțire, în caz contrar proprietatea 
de lustruire se înrăutățește. 

− În vederea colectării regulamentare a deșeurilor, ambalajul trebuie golit 
în totalitate. 

Date tehnice: Acoperire:  circa 30-60 m2/litru 
Culoare:  albicios transparent, negru 
Densitate:  circa 1,4 g/cm3  
    

Depozitare: 
  

2 ani în ambalajul original închis, în loc uscat, răcoros și ferit de îngheț 

Indicații privind  
securitatea: 

Vezi fișa cu datele de securitate 
 
  

Atenție! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii 
folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, 
aceste date, respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar 
caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări 
proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă. 
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