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Karakteristiek:  AKEMI

®
 Anti kalk is een waterverdunbaar reinigingconcentraat op basis van  

anorganische zuren met niet ionische tensiden. De aanwezige tensiden zijn naar 
geldende rechtsvoorschriften biologisch afbreekbaar. Het product is vrij van zoutzuur. 

 
Gebruik:     

AKEMI
®
 Anti kalk verwijdert  urinesteen, kalkaanslag, zeepresten e.a. uit zuur- 

bestendige oppervlaken. Het product is geschikt voor een efficiënte reiniging van  
vloeren, wanden en andere sanitaire oppervlakken zoals armaturen, WC’s, urinalen  
of bidets.        
 

Gebruiksaanwijzing:  

1. afhankelijk van de vervuiling onverdund of tot 1:5 met water verdunnen (100ml 
reiniger op 500ml water). Geschikte beschermende handschoenen dragen. 

2. product puur of verdund op het te reinigen oppervlak aanbrengen, sproeien of 
met een spons of doek aanbrengen. 

3. reiniger ca. 10 min. laten inwerken; evt. met een borstel behandelen en aanslui-
tend met zuiver water naspoelen. 

4. eventueel het voorgaande herhalen. 
  
Opgelet: 

- niet mengen met producten op basis van chloorbleekloog, bv. AKEMI Anti-mos POWER 
- Anti kalk tast kalkgebonden stenen aan en mag niet in contact komen met marmer, 

kalksteen, Terrazzo, eloxal of email, bij twijfel uitproberen op een onopvallende plaats. 
- Spatjes of druppels op zuurgevoelige oppervlakken onmiddellijk met zuiver water afspoe-

len. 
- Anti kalk niet in direct contact brengen met planten anders onmiddellijk  met veel water 

afspoelen. 
- Bij sommige stenen kan het door langdurige inwerking van AKEMI Anti kalk komen tot 

verdonkering. Deze verdwijnt meestal na meerdere malen intensief afwassen met veel 
water waaraan AKEMI Steenreiniger werd toegevoegd. 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking de bussen volledig leeggebruiken. 
 
 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 

Verbruik:   10-20 m²/liter (onverdund) 

Kleur:    helder, gelig 

Dichtheid:   ca. 1,24/cm³ 

Ph-waarde(concentraat): <1 

Opslag:    ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

    vorstvrije bewaring. 

 

Aandacht: 

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van 

onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van 

deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden. 
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