
 

 

Blauwe hardsteen: Geborsteld, Verzoet, Gepolierd 

(EERSTE) GRONDIGE REINIGING 

 

AKEMI STEENREINIGER 

Verwijdert vlekken, bouwvuil, onderhoudsmiddelen en waslagen, lichte 

cementsluier, olie- en vetbevuiling, roet- en teervlekken, resten van synthetische 

verven evenals plaaster uit alle natuur- en kunststenen zoals travertin, marmer, 

terrazzo, graniet, baksteen, terracotta, cementtegels, stukwerk en architectonisch 

beton. 

Verbruik: 10-20m²/liter - (Afhankelijk  van de vervuilingsgraad) 

 

 

BESCHERMING 

 

AKEMI ANTI-VLEK NANO  

Sterk water-, vet- en olie-afstotend effect dat al na enkele minuten start en volledig 

effectief is na 2 tot 3h. Kleur van de steen blijft ongewijzigd. Parelend effect, blijft 

bovenop de steen liggen of eraf lopen. 

Verbruik: 5-15m²/liter - (Afhankelijk  van de poreusheid van de steen) 

 

 

 
KLEURVERDIEPING 

 

AKEMI KLEURVERDIEPER SUPER 

Speciaal  geschikt voor kleurverdieping van donkere en zwarte steen (zoals  Nero 

Assoluto, Impala Black en Galaxy). Weerbestendig product met een langdurig 

effect voor binnen en buiten. Beschadigde oppervlakken  (bv.: haarscheurtjes) 

kunnen worden behandeld. Het oppervlak krijgt zo een homogeen uiterlijk. Vooral 

geschikt voor fijne geslepen en gepolijste stenen. 

Verbruik: 10-20m²/liter - (Afhankelijk  van de poreusheid van de steen) 

  

https://www.akemi.be/steenreiniger-1l
https://www.akemi.be/steenreiniger-1l
https://www.akemi.be/anti-vlek-nano-1l
https://www.akemi.be/kleurverdieper-super-1l
https://www.akemi.be/steenreiniger-1l
https://www.akemi.be/anti-vlek-nano-1l
https://www.akemi.be/kleurverdieper-super-1l


 
ONDERHOUD (onderstaande producten week om week afwisselen) 

 

AKEMI CRYSTAL CLEAN (ph neutrale reiniger) 

Voor het verwijderen van lichte vervuilingen zoals bijvoorbeeld lichte films  van olie 

en vet, dagelijks  vuil  op alle soorten natuur- en kunststeen, keramische tegels, 

gietvloeren, composiet, beton en stukwerk / Microtopping. Sneldrogend zonder 

strepen na te laten. 

Verbruik (concentraat): ca. 50ml / 5 liter water 

 

 

 

 

AKEMI STEENZEEP (voedende dweilzeep) 

Milde dweilzeep voor het regelmatig reinigen van natuursteen vloeren, leisteen, 

terrazzo, terracotta, beton en cementtegels.  Beschermt de steen bij regelmatig 

gebruik en zorgt voor een mooie vollere kleur met een warm uitzicht. 

Verbruik (concentraat): ca. 20 ml  /5 liter water 

 

 

 

Indien de (eerste) grondige reiniging niet volstaat, zal u met een specifiek product aan de slag 

moeten gaan. Roest-, wax-, graffiti-, olie-,… vlekken,  in onze vlekkengids vindt u de oplossing. 

 

https://www.akemi.be/crystal-clean-1l
https://www.akemi.be/steenzeep-1l
https://www.akemi.be/image/catalog/producten/onderhoudsadviezen/AKEMI%20VLEKKENGIDS%20Natuursteen%20NL%202018.pdf
https://www.akemi.be/crystal-clean-1l
https://www.akemi.be/steenzeep-1l

