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AKEMI
®
        Onderhoud nr.10-2012 

_______________________________________________________ 
Technische toelichtingen 

 

Karakteristiek: 

AKEMI® onderhoud nr.10-2012 is en sneldrogend product bestaand uit wassen en kunstharsen  opgelost in 

koolwaterstoffen. Behandelde oppervlakken krijgen een glanzend, slipwerend oppervlak met een sterke 

kleurverdieping. 

 

Gebruik: 

AKEMI® onderhoud nr.10-2012 dient voor het onderhoud van vloeren, trappen of vensterbanken van gepolijste 

of fijgeslepen natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet,  Schiefer, terrazzo, travertin e.a. Enkel voor binnen.  

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Het oppervlak vooraf grondig reinigen met AKEMI® steenreiniger. Voor de behandeling moet het 

zuiver en absoluut droog zijn; de ideale aanwendingstemperatuur is 15 à 25°C 

2. Dun aanbrengen met doek of kwast, bij grotere oppervlakken met zwabber. 

3. Bij sterk zuigende, niet gepolierde oppervlakken meermaals aanbrengen. 

4. Doen glanzen, als de oppervlakte mat droog is, met een zachte doek of nylonpad 

5. Voor dagelijks onderhoud is AKEMI® steenzeep geschikt. 

 

Opgelet: 

- Bij de verwerking AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruiken ter bescherming van de handen. 

- 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. 

- Onderhoud nr.10-2012 mag slechts dun aangebracht worden; bij te groot verbruik niet geschikt voor 

polieren. 

- Voor verwijderen van onderhoud nr.10-2012 is AKEMI wasverwijderaar geschikt. 

- Het product is geregistreerd bij de milieufederatie onder het nr. 1257 0022 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking blik volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
verbruik:  ca. 15-30m²/L 

kleur:   licht geel 

dichtheid:  ca. 0,75g/cm³ 

opslag:   ca. 3 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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