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Značilnosti: AKEMI® Zementschleierentferner je čistilno sredstvo na osnovi anorganskih kislin z 

neionskimi tensidi inhibitorji rje in pomožnimi sredstvi. Vsebovani tensidi so biološko 
razgradljivi. 

 
Področje uporabe:       AKEMI® Zementschleierentferner odstranjuje cementne meglice, ostanke apnenca in 

malte in cvetenje na silikatno vezanih naravnih kamnih, pralnem betonu, , kislinsko 
odpornih ploščicah, in klinkerju, kot tudi opečnatih in cotto ploščah. Na osnovi svoje 
sestave je AKEMI® Zementschleierentferner tudi izvrsten za čiščenje kamnov, ki so 
nagnjeni k rjavenju kot je Serrizio ali nekateri bavarski graniti. Lahko se uporablja na 
notranjih, kot tudi zunanjih površinah. 

 
 
Navodilo za uporabo: 
 

1. Površine predhodno dobro namočiti z vodo. 
2. Izdelek razredčiti z mrzlo vodo od 1:1do 1:20 v odvisnosti od umazanije in ga 

nanesti. 
3. Pustiti delovati 5-20 min. 
4. Trdovratno umazanijo obdelati s krtačo. 
5. Nazadnje temeljito sprati s čisto vodo in posesati ostanke z vodnim sesalcem. 

Postopek ponoviti dokler se ne odstranijo vsi ostanki čistila. 
 
Posebna opozorila:   
 -Izdelek se ne sme uporabljati na kislinsko neodpornih ploščah, ploščicah, naravnem kamnu-

marmor, kakor tudi ne na eloksalu in emajlu. Nežlahtne kovine kot npr. železo, cink, aluminij in 
druge kovine te vrste lahko izdelek načne. V primeru dvoma napraviti preizkus na neopaznem 
mestu. 

 -AKEMI® Zementschleierentferner se ne sme obdelovati z vročo vodo. 
 -Rastline ne smejo priti v direktni stik z izdelkom, v nasprotnem jih je potrebno takoj sprati z 

vodo. Koncentrati in raztopine ne smejo priti v stik z rastlinami. 
-Za pravilno odstranitev embalažo popolnoma izpraznit. 

 

Varnostna navodila:     Glej ES Varnostni list. 

 
Tehnični podatki: Poraba  15-20m2/l ( nerazredčeno ) 
 Barva:  rumeno-rjava 
 Gostota:  cca 1,15 g/cm3 
 pH vrednost: <1 
 Skladiščenje: skladiščenje cca 3 leta v dobro zaprti originalni embalaži, v hladnem

   in kjer ni nevarnosti zamrznitve. 
 

Upoštevati: Zgornje navedbe so podane na osnovi najnovejših razvojnih dognanj in tehnike 
uporabe v našem podjetju. Ker je uporaba in predelava izven možnosti naše kontrole, iz 
te vsebine tehničnih navodil ne more izhajati nobena odgovornost proizvajalca. 
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