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AKEMI
®
       Steenfixeer satijnglans 

________________________________________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
Karakteristiek: 
AKEMI® steenfixeer satijnglans is een weerbestendige niet vergelende bescherming dat bestaat uit 

hoogwaardige acrylharsen en oplosmiddelen. Behandelde oppervlakken verkrijgen een goede 

kleurverdieping en zijn gemakkelijker te onderhouden. 

 

Gebruik: 

AKEMI® steenfixeer satijnglans dient voor het verzegelen van poreuze en zuigende natuur- en kunststenen 

zoals marmer, Schiefer, Solnhofer, zandsteen, graniet, kwartsiet, Terrazzo of beton. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Reiniging: Het te behandelen oppervlak moet zuiver, droog en vrij van lagen zijn. Volgende 

producten bieden zich aan afhankelijk van de bevuiling: AKEMI® steenreiniger, AKEMI® 

cementsluierreiniger, AKEMI® roestverwijderaar, AKEMI® antimos en –algen, AKEMI® 

wasverwijderaar, AKEMI® olie- en vetverwijderaar, AKEMI® graffiti verwijderaar. 

Onderhoudsaanbevelingen en technische toelichtingen naleven. Na de reiniging grondig met water 

naspoelen. Voor de behandeling de steen goed laten drogen. Dit is in regel ten vroegste na 1-2 

dagen. 

2. Onverdund, dun en gelijkmatig aanbrengen met borstel, rol of ev. spuitpistool. Directe zoninwerking 

en vochtinwerking vermijden tot het volledig droog is. 

3. Naargelang de temperatuur 10 tot 60 min. laten drogen. 

4. Erg poreuze oppervlakken 2 maal behandelen. 

5. Gereedschap reinigen met AKEMI® nitroverdunning. 

6. Voor dagelijks onderhoud is AKEMI® steenzeep erg geschikt. 

 

Opgelet: 

- Voor de verwerking kan ter bescherming van de handen AKEMI® vloeibare handschoen gebruikt 

worden. 

- Steenfixeer mag niet gebruikt worden op geglazuurde, fijngeslepen, gepolierde of vochtige vlakken. 

- Beperkte houdbaarheid buiten. Wij raden hier AKEMI® kleurverdieper aan. 

- Steenfixeer is niet geschikt voor gebakken producten zoals cotto, klinker,.. 

- Oplosmiddelgevoelige objecten (kunststoffen, gummi, gelakt werk) moeten beschermd worden. 

- Voor verwijderen van AKEMI® steenfixeer is AKEMI® wasverwijderaar geschikt. 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

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

kleur:   kleurloos/transparant 

dichtheid:  ca.0,91 g/cm³ 

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

vorstvrije bewaring. 

Ter attentie: 

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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