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Caracteristici: 

  
AKEMI

®
 Stone Polish este un produs de îngrijire cu conţinut de uleiuri 

siliconice reactive, lubrifianţi şi agenţi de lustruire. Produsul reacţionează cu 
umiditatea aerului şi formează un strat de protecţie superficial rezistent la 
intemperii, care nu se decolorează, permite ca suprafaţa să respire, de aceea 
poate fi utilizat cu succes în spaţii exterioare. Stone Polish respinge murdăria, 
de aceea uşurează îngrijirea. Datorită agenţilor de lustruire, zgârieturile uşoa-
re, murdăria pot fi îndepărtate şi de pe suprafeţele sensibile. După întărire, 
produsul nu este dăunător sănătăţii; fapt confirmat de un institut german de 
verificare extern.  
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
®
 Stone Polish se foloseşte la îngrijirea suprafeţelor închise de piatră 

naturală şi artificială cu luciu înalt cum ar fi: marmură, granit, plăci solnhofer, 
cuarţit şi terrazzo respectiv de metal şi plastic din spaţiile interioare, pentru că 
nu conţine ceruri, şi în spaţiile exterioare. Este o completare ideală pentru 
îngrijirea periodică şi de îmbunătăţire a protecţiei meselor şi suprafeţelor im-
pregnate din bucătării.    
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Se curăţă bine suprafeţele cu AKEMI
®
 Stone Cleaner şi se lasă să se 

usuce. 
2. Produsul se va agita înainte de folosire. 
3. Se aplică subţire cu ajutorul unei cârpe moi. 
4. Se lustruieşte după uscare cu ajutorul unei cârpe moi sau vate de lustruit. 
5. Pentru curăţarea zilnică se recomandă AKEMI

®
 Mild Stone Soap. 

6. În cazul folosirii în domeniul alimentar, este nevoie de ventilare suficientă 
de circa 2-3 zile. 
 

Indicaţii specia-
le: 

 Produsul este indicat numai pentru suprafeţele lustruite sau lucioase. 

 Este posibilă o uşoare intensificare a nuanţei de culoare. 

 Pentru eliminarea regulamentară a deşeurilor, ambalajul trebuie golit 
complet. 

 Fără siguranţă la alunecare în cazul acoperirilor pentru pardoseli. 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
  

Date tehnice: Acoperire:  circa 20-30 m
2
/l  

Culoare:  lăptiu, alb 
Densitate:  circa 0,78 g/cm

3 

Depozitare:  circa 2 ani 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 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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