ITYS - technické listy

Charakteristika:

AKEMI TROJITÝ EFEKT je vodný prípravok vysoko účinných modifikovaných
organických zlúčenín v spreji v kombinácii s čistiacimi komponentmi, ktoré netvoria film a
nevrstvia sa.
Produkt sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:
znížená nasiakavosť vody pri zvýšenej vlhkosti
pridaný olej a tuk odpudzujúci účinok
znižuje priľnavosť farieb na ošetrené povrchy tzv. anti- graffiti efekt
zachovanie priedušnosti
nežltne
nelepivé zasychanie
mierne až žiadne prehĺbenie farebného odtieňa
bez zápachu
po zaschnutí je produkt pri kontakte s potravinami nezavadný, čo potvrdzujú testy LGA
Nürnberg

Oblasť použitia:
AKEMI TROJITÝ EFEKT je určený na občasné čistenie ľahkého znečistenia, na
starostlivosť a ochranu nasiakavých, jemne brúsených alebo leštených prírodných a
umelých kameňov (ako napr. mramor, žula a betón) v jednej aplikácii na okenných
parapetoch, stoloch, kuchynských doskách alebo iných malých plochách. Vynikajúco
podporuje a zvyšuje účinnosť impregnácie.

Inštrukcie:
1. pred použitím produkt dobre pretrepte, následne otvorte striekací ventil
2. optimálna teplota na spracovanie je 15-25°C
3. rovnomerne nastriekajte, suchou čistou kompaktnou handričkou rovnomerne rozotrite a
leštite

Špeciálne inštrukcie:
aj pri povrchoch, ktoré sú ošetrené AKEMI Trojitým efektom, sa môžu po dlhodobejšom
styku s agresívnym agensom (ako ovocné šťavy, produkty na báze octu, alkoholické

nápoje, kozmetika) tvoriť ľahké fľaky. Tieto sú oveľa jemnejšie ako fľaky na
neošetrených povrchoch a dá sa im jednoduchšie vyhnúť ich okamžitým odstránením
je možné mierne prehĺbenie farebného odtieňa
odolnejšie nečistoty čistite intenzívnejšími čističmi ako AKEMI Čistič kameňa
prebytočný produkt môže spôsobovať nánosy a fľakatenie (tieto môžu byť odstránené
pomocou AKEMI Čističa I)
AKEMI Trojitý efekt nie je určený na glazované leštené a nenasiakavé povrchy
skladujte mimo mrazu
do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly

Bezpečnostné pokyny - pozri bezpečnostné listy

Technické údaje:
Farba: priehľadná žltkastá
Hustota cca 1 g/ cm³
Doba použiteľnosti: cca 2 roky v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom a
tmavom mieste bez mrazu.

Upozornenia:
Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností
a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa
týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená
na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo
jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VžDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

