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AKEMI®          Antimos Power 

_________________________________________________ 
Technische toelichtingen 

 
Karakteristiek: 

AKEMI® antimos Power is een snel werkend, licht alkalisch reinigingsmiddel op basis van actieve 

chloorverbindingen. Het product is vrij van oplosmiddelen. 

 

Gebruik: 

AKEMI® antimos Power dient voor snelle en grondige verwijdering van natuurlijke vervuiling uit 

gevels, daken, binnen- en buitenmuren uit natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, beton. 

Organische verkleuringen die door bloesem, vogeluitwerpselen, nicotine enz. veroorzaakt werden laten 

zich met AKEMI® anti mos Power uitstekend verwijderen. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Erg bevuilde delen eerst mechanisch reinigen. 

2. A) fles/blik 

Het product onverdund met een kwast, spons, schuurborstel of sproeitoestel opbrengen.  

B) spray 

Bij gebruik van de sproeifles op afstand van ca. 25cm gelijkmatig besproeien. 

3. Na ca. 10 – 30 min. inwerktijd grondig met water en borstel nareinigen. Niet aan het oppervlak 

laten opdrogen. 

4. Indien nodig de reiniging herhalen. 

5. Om nieuwe vervuiling door mos of verwante organische aanslag te beletten raden wij het gebruik 

van AKEMI Anti-mos LONGLIFE aan. 

 

Opgelet: 

- Geschikte beschermende handschoenen dragen. 

- Niet met planten in aanraking brengen, zonodig met veel water afspoelen. 

- Niet met metalen, hout, kleding,of dergelijke in aanraking brengen, daar er gevaar voor 

verkleuring is (bleekwerking). 

- Gebruikt product niet terug in verpakking gieten. 

- Beschermen voor directe zoninwerking en hitte. 

- Het product is geregistreerd bij de arbeidsbescherming onder het nr. N-46237 en bij het 

bundesinstituut voor risicopreventie onder het nr. 2054843 

- De sproeikop van de sproeifles na gebruik met water reinigen. 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
Verbruik:  ca. 10 – 20 m²/liter 

Kleur:   geel transparant 

Dichtheid:  ca. 1,10g/cm³ 

Ph-waarde:  ca. 11 

Opslag:   ca. 1 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

   vorstvrije bewaring. 

 



Pagina 2 van 2 

 

 

AKEMI Benelux bvba    -    Kromstraat 58    B-2520 Ranst    -    Tel: 03 354 35 60    -     Fax: 03 354 35 61 
 

 

 

 

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

van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen 

evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. 

De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het 

bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. 
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