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AKEMI®            Leisteenolie 

________________________________________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 
Karakteristiek: 
AKEMI® Leisteenolie is een gebruiksklaar product bestaand uit wassen en kunstharsen. Bevat 
oplosmiddelen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen: 

- Verdiept de natuurlijke kleur van de steen 
- Beklemtoont de structuur van de steen 
- Door polieren kan een zijdematte glans verkregen worden 
- Waterwerende werking 
- Na het opdrogen reukloos 

 
Gebruik: 
AKEMI® Leisteenolie dient voor het onderhoud van vloeren, trappen of vensterbanken van ruwe, 
geborstelde of fijgeslepen leisteen, zoals bv. Porto-, Bunt of olieleisteen. Enkel voor binnen. Het is geschikt 
voor kleur- en glansopfrissing van nieuwe of  gebruikte oppervlakken. 
 
Gebruiksaanwijzing:  

1. Het oppervlak vooraf grondig reinigen met AKEMI® steenreiniger, AKEMI® 
cementsluierverwijderaar, AKEMI® roestverwijderaar, AKEMI® anti-mos Power, AKEMI® 
wasverwijderaar, AKEMI® olie- en vetverwijderaar of AKEMI® graffiti-verwijderaar. Voor de 
behandeling moet het zuiver en absoluut droog zijn; de ideale aanwendingstemperatuur is 15 à 25°C 

2. Schudden vóór gebruik. 
3. Onverdund, overvloedig en gelijkmatig aanbrengen met doek of  kwast, bij grotere oppervlakken met 

zwabber. Oppervlak laten drogen. 
4. Eventueel meermaals aanbrengen. 
5. Doen glanzen met een zachte, pluisvrije doek.  
6. Voor dagelijkse reiniging is AKEMI® steenzeep geschikt. 

 
Opgelet: 

- Bij aanvang is het aan te raden een staal te zetten om het uitzicht (kleurverdieping) te beoordelen en 
het verbruik te toetsen. 

- Het product is niet geschikt voor gebruik in natte ruimtes zoals bad- en douchekamer. 
- Oppervlakken met AKEMI® leisteenolie behandeld kunnen met hetzelfde product nabehandeld 

worden. 
- Oplosmiddelgevoelige objecten (kunststoffen, gummi, lakwerk) binnen behandelingsbereik moeten 

beschermd worden. 
- Bij kamert° onder de 13°C wordt het product dikvloeibaar en bij t° onder 9°C geheel vast. 
- Bij koude bewaring is het noodzakelijk het product enige tijd  bij 25-30°C te bewaren. 
- Voor verwijderen van AKEMI® leisteenolie  is AKEMI® wasverwijderaar geschikt. 
- Voor een verantwoorde afvalverwerking blik volledig leeggebruiken. 

 
Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 
 
Technische gegevens: 
verbruik:  ca. 15-30m²/L 
kleur:   kleurloos, klaar 
dichtheid:  ca. 0,87g/cm³ 
opslag:   ca. 2 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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