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AKEMI®      Impregnering voor voegen 
Technische toelichtingen 

 
Karakteristiek: 
AKEMI®  impregnering voor voegen is een wateroplosbare, gebruiksklare impregnering op basis van 

hoogwaardige werkstoffen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen: 

 

- Beperkte wateropname bij inwerking van vocht. 

- Aanvullende olie- en vetwerende werking. 

- De steen blijft ademen. 

- Vrij van vergeling 

- Geen oppervlaktelaag 

- Kleefvrij opdrogen 

- Eenvoudig in gebruik 

- Reukarm 

- Na de doorharding mag het product zonder bezwaar in de voedingssector gebruikt worden – getest door 

een extern Duits onderzoeksinstituut. 

- Gemakkelijk reinigen van het gereedschap met water. 

 

 

Gebruik: 
AKEMI® impregnering voor voegen dient voor water-, vet-, en oliewerende behandeling van 

cementvoegen. Het product is reukarm en is daardoor bijzonder geschikt voor gebruik in reeds benutte 

ruimten. 

 

 

Gebruiksaanwijzing: 
1. reiniging: de voeg moet zuiver, droog en vrij van lagen zijn. Volgende producten bieden zich aan 

afhankelijk van de steen en de vervuiling (acht slaan op de onderhoudsaanwijzingen en technische 

fiches): AKEMI® steenreiniger, AKEMI® anti-mos, AKEMI® wasverwijderaar, AKEMI® olie- en 

vetverwijderaar en AKEMI® graffitiverwijderaar. Na de reiniging in ieder geval grondig met water 

naspoelen. Voor de beschermende behandeling moet de voeg volkomen droog zijn.  

2. Schudden voor gebruik. 

3. Om het verbruik, het uitzien en de werkzaamheid op te sporen een staalvlak aanleggen. 

4. Verwerkingstemperatuur: 10°C tot 25°C; vochtinwerking vermijden tot de volle werkzaamheid van 

het product. Vloerverwarming uitzetten. 

5. Afhankelijk van de poreusiteit van de voeg één- of meermaals product opbrengen, onverdund, nat op 

nat, gelijkmatig de voeg verzadigen met penseel of spuittoestel. 

6. Ca. 20 min. na het opbrengen, als het oppervlak begint te drogen, het overtollige product met een 

geschikte doek verwijderen.  

7. De volle werkzaamheid wordt bereikt na ca. 24 uren. 

8. Voor de dagelijkse reiniging is AKEMI® Crystal Clean best geschikt. 

 

 

Bijzondere tip: 

- Bijzondere voorzorgsmaatregel bij het vernevelen: aerosolvorming en het in gevaar brengen van 

derden vermijden. De dampen niet inademen (beschermend masker dragen). 
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- Ook bij steenoppervlakken die met impregnering voor voegen behandeld zijn, kan na lange inwerking 

van agressieve producten zoals fruitsappen, azijnhoudende producten, alcoholica, cosmetica enz. een 

lichte vlekontwikkeling ontstaan; deze is echter verreweg geringer dan bij onbehandelde 

oppervlakken. Door onmiddellijk het bemorsen te verwijderen kan een vlekontwikkeling vermeden 

worden. Zijn er dan nog vlekken, dan laten deze zich duidelijk eenvoudiger verwijderen dan bij 

onbehandelde oppervlakken. 

- Overtollig product veroorzaakt een vlek- en sluiervorming. 

- Foutief opgebracht product kan in bepaalde omstandigheden met AKEMI® impregnatieverwijderaar 

verwijderd worden. 

- De graad van kleurverdieping kan, door het aanleggen van een staal op een onopvallende plaats, 

getest worden. 

- Bij de verwerking kan als bescherming voor de handen AKEMI® vloeibare handschoen gebruikt 

worden. 

- Te behandelen objecten moeten voor directe zonnestraling beschermd worden. 

- Te lijmen oppervlakken, vensterbanken of te lakken delen moeten beschermd worden (afkleven, 

afdekken). 

- Bij zuurgevoelige natuur- en kunststenen (vb. kalksteen, terrazzo) kunnen vlekken optreden, daarom 

op een onopvallende plaats een staal aanleggen. 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking, dozen volledig leeggebruiken. 

 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
Kleur:   transparant, geel 

Dichtheid:  ca. 1g/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. 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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