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Keramische keukenwerkbladen zijn niet poreus en zeer vlekwerend. Keramiek is 
bovendien zeer kras- en hittebestendig.  Dit materiaal heeft enkel nood aan reinigende en 
ontvettende onderhoudsproducten.

AKEMI® Crystal Clean spray

 De ontvetter voor elke dag  voor snelle, krachtige en 
   periodieke reiniging

AKEMI® Techno Ceramic 
Intensive Cleaner

Dagelijkse reiniging1

 Dagelijks reinigingsproduct voor keramische oppervlakken, met ontvettende werking. 
Veelzijdig, PH  neutraal, laat geen strepen na en droogt snel. 

 Ook te gebruiken voor het reinigen van vitrokeramische kookplaten, glas, kunststof, 
inox kraanwerk…

 Gebruiksklare reinigingsproducten voor het verwijderen van diepgaande en/of 
aangekoekte vervuilingen op keramische oppervlakken, alsook voor het reinigen van 
inox spoelbakken. In een handige sproeifles. 

 Reinigt intensief resten van voedingsmiddelen, lichte olie- en vetvervuiling evenals 
lichte onderhouds-, rubber- en waslagen.

 Bij sterke verontreiniging raden we AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner aan of 
gespecialiseerde reinigers (meer info via www.akemi.be).      

Eindgebruiker

3. Met een zuivere, 
droge of vochtige en 
absorberende doek het 
oppervlak reinigen.

1. Schudden voor 
gebruik, aansluitend 
sproeiventiel openen.

2. Het te behandelen oppervlak 
gelijkmatig besproeien. 

1. De te behandelen vlakken 
gelijkmatig inspuiten.

2. Met een vochtige doek of 
spons verdelen en kort laten 
inwerken. Mag niet indrogen.

 Bij sterke vervuiling AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner opnieuw en meer 
aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Indien nodig met een borstel bewerken.

 Voor normale vervuilingen en dagelijks onderhoud AKEMI® Crystal Clean gebruiken.

Let op met scherpe en zware voorwerpen, als deze op het werkblad vallen kunnen 
barsten ontstaan. Daarnaast is het materiaal redelijk broos aan de randen.

3. Aansluitend met een vochtige doek 
het vuil wegnemen en naspoelen met 
water. Met een zuivere pluisvrije doek 
droogvegen tot er geen strepen of sluier 
meer zichtbaar zijn.

Periodieke reiniging2

Volg steeds de richtlijnen op de AKEMI 
productverpakking en in de technische 
informatie, te raadplegen op www.akemi.
be. Voor vragen bel +32 (0)3 354 35 60 
of Email: info@akemi.be

De aanbevolen AKEMI producten 
hebben steeds een Foodsafe certificaat! 
Ze zijn met zorg samengesteld, 
laboratorisch getest en voldoen aan de 
hoogste normen.
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