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TRIPLE EFFECT
Technische toelichtingen
Karakteristiek:

AKEMI® Triple effect is een hoogwerkzaam en watergedragen product bestaande uit gemodificeerde
organische verbindingen. Het product is geschikt voor het maandelijks onderhoud van natuursteen
oppervlakken en tekent zich door volgende eigenschappen:
-

Versterkt het vlekbeschermend vermogen van natuursteen oppervlakken, aanvullende olie- en
vetafwijzende werking
Verminderde wateropname bij vochtinwerking, de steen blijft in staat te ademen
Verwijdert lichte vervuilingen
Frisse geur
Vrij van vergeling
Droogt kleefvrij
Na doorrharding is het product bij contact met levensmiddelen, onschadelijk voor de gezondheid;
bevestigd door onderzoek door LGA Nürnberg

Gebruik:

AKEMI® Triple effect dient voor het maandelijks onderhoud van werkbladen in natuursteen en kunststeen,
zoals marmer, graniet, stukwerk en betonbladen. In één arbeidsbeweging onderhoudt men vensterbanken,
tafels, keukenwerkbladen en andere kleine oppervlakken. Op een uitstekende manier wordt de
werkzaamheid van impregneringen ondersteund en aangevuld.

Gebruiksaanwijzing:
1.
2.
3.

schudden voor gebruik, aansluitend sproeiventiel openen.
optimale verwerkingstemperatuur tussen 15-25°C.
gelijkmatig opsproeien en met een zuivere droge doek afvegen.

Bijzondere tips:
- Ook bij steenoppervlakken die met Tripel effect behandeld zijn, kan na een langere inwerking van
agressieve producten zoals fruitsappen, azijnhoudende producten, alcoholica, cosmetica enz. een
lichte vlekvorming ontstaan; deze is echter verreweg geringer dan bij onbehandelde oppervlakken.
Door het onmiddellijk verwijderen van verontreinigingen kunnen vlekken vermeden worden.
- Diepzittende vervuilingen kunnen met AKEMI Natural Stone Basic Cleaner verwijderd worden.
- Triple effect is niet geschikt voor geglazuurde of niet zuigende oppervlakken.
- Vorstvrij bewaren
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de flessen volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing:
zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:
Kleur:
Dichtheid:
Opslag:

transparant, gelig
ca. 1 g/cm³
ca. 2 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel bewaren maar vorstvrij.

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 toelichting geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.
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