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DIEPTE REINIGING
AKEMI STEENREINIGER

  Voor een diepe en grondige reiniging 
  Ideaal als eerste of periodieke reiniger
  Verwijdert vuil, vet, olie en zeepresten

Dosering: 50 ml tot 500 ml op 1 liter water (Afhankelijk  van de vervuilingsgraad)

BESCHERMING (enkel voor natuursteen)
AKEMI ANTI VLEK of KLEURVERDIEPER

  Sterk water-, vet- en olie-afstotend effect  
  Snelwerkend
  Zeer kleurloos
  Afparelend effect

Verbruik: 15 à 20m²/liter

Voorbereiding / periodiek



AKEMI CRYSTAL CLEAN SPRAY

  Sneldrogende werkbladreiniger  
  Voor dagelijks gebruik
  Veilig voor alle oppervlakken 
  Streepvrij resultaat, zonder naspoelen 

Inhoud: 500 ml • Ook navulfles van 5 liter beschikbaar
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AKEMI TRIPLE EFFECT

  Beschermende onderhoudsspray   
  Te gebruiken 2 x per maand
  Werkt vlekbeschermend en waterafstotend 
  Voor marmer, hardsteen, graniet en kwartsiet
  Frisse geur 
  Droogwrijven na 5 minuten 
 
Inhoud: 500 ml

AKEMI QUARTZ CLEAN & CARE

  Beschermende onderhoudsspray    
  Te gebruiken 2 x per maand
  Werkt vlekbeschermend en waterafstotend 
  Voor marmer, hardsteen, graniet en kwartsiet
  Frisse geur 
  Droogwrijven na 5 minuten 
 
Inhoud: 500 ml

AKEMI TECHNO CERAMICS  
INTENSIVEREINIGER

  Voor een diepe en grondige reiniging     
  Lost vuil, vet, olie en zeepresten op
  5 minuten laten inwerken 
  Naspoelen met water
 
Inhoud: 500 ml

Bijkomend, enkel voor glanzende oppervlakken: 
AKEMI STEENPOLITOER

  Hoogglans politoermelk   
  Vernieuwt de glans
  Verwijdert lichte krassen, waterkringen 
  en klevend vuil
 
Inhoud: 250 ml

Bijkomend, enkel voor glanzende oppervlakken: 
AKEMI QUARTZ POLISH

  Hoogglans politoermelk   
  Vernieuwt de glans
  Verwijdert lichte krassen, waterkringen 
  en klevend vuil
 
Inhoud: 250 ml

Accessoire: 
AKEMI MICROVEZELDOEK

Onderhoud  
NATUURSTEEN

Onderhoud 
COMPOSIET

Onderhoud
KERAMIEK


