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AKEMI 
®
        Ceramics schimmelverwijderaar 

___________________________________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 

 

Karakteristiek: 

AKEMI
®
 Ceramics schimmelverwijderaar is een snel werkend licht alkalisch reinigingsmiddel  op 

basis van actieve chloorverbindingen. Het product is vrij van oplosmiddelen. 

 

Gebruik: 

AKEMI
® 

 Ceramics schimmelverwijderaar dient voor het snel en grondig reinigen van schimmels uit 

cement- en siliconenvoegen in sanitairbereik en op natuursteen, metselwerk, pleisterwerk of andere 

minerale ondergronden.   

       

Gebruiksaanwijzing: 

1. vanop 25cm afstand de te behandelen oppervlakken gelijkmatig besproeien. 

2. niet laten aandrogen. Indien nodig herhalen. 

3. na ca. 10-20 minuten inwerktijd met water en borstel nareinigen 

4. indien nodig herhalen. 

 

Opgelet: 

 Het product is bij het ministerie voor arbeidsbescherming en -gezondheid geregistreerd onder de  

nr. N-38700 en bij het instituut voor arbeidsinspectie onder nr. 2036171 

 Geschikte handschoenen dragen. 

 Niet met planten in aanraking brengen; zonodig direct met water spoelen. 

 Niet met metalen, hout, kleding e.a. in aanraking brengen daar er gevaar is voor verkleuring resp. 

sterke verbleking. Bij twijfel even uitproberen op een onopvallende plaats. 

 Gebruikt product niet terug in de fles gieten. 

 Beschermen tegen hitte en directe zoninwerking. 

 De sproeikop na gebruik verwijderen en reinigen met water en de fles afsluiten met de originele 

dop. 

 Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
verbruik:  ca. 10-20m²/L  

kleur:   gelig, transparant 

dichtheid:  ca. 1,10g/cm³ 

ph-waarde:  ca.11 

opslag:   ca. 1 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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