
Интензивен препарат за 

          почистване на керамика
Ceramics Intensive Cleaner

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Препарат за интензивно почистване на керамика е

концентрирано, високоефективно, алкално почистващо средство от нейонни тенсиди,

спомагателни вещества и разтворители. Съдържащите се тенсиди според 

действащите закони за повърхностноактивни вещества са биологично разградими.

Област на приложение:  

Препаратът за интензивно почистване на керамика на AKEMI е подходящ за основното отстраняване на силни

замърсявания като например наслоявания от масло и мазнини, сажди, петна от гума, различни видове восък и

гланцови емулсии от повърхности от файнщайн, клинкер, керамика и др. Продуктът намира употреба най вече 

в хранително- вкусови предприятия, кухни и обитаеми помещения, както и в сервизи и промишлени предприятия.

Указание за употреба:

1. Нанесете равномерно препарата чист или разтворен във вода (до 1:20) и оставете да подейства 5- 10 мин.

2. Обработете силните замърсявания с четка

3. Не оставяйте да засъхне

4. Измийте обилно с чиста вода и изсмучете с прахосмукачка за вода. Повторете процеса докато отстраните

всички остатъци от препарата.

Указание:   

● За определяне на разхода, крайния външен вид и ефективността, тествайте препарата на незабележимо място

● Препаратът за почистване и поддръжка на керамика да не се използва върху чувствителни към разтворители

пластмаси или гума. При съмнение тествайте продукта върху незабележимо място.

● Не използвайте върху полиран мрамор, елоксал, лакирани или други, чувствителни към основи покрития

● При силни замърсявания използвайте AKEMI Препарат за отстраняване на циментово мляко от керамика, AKEMI

Препарат за отостраняване на восък или Препарат за отстраняване на графити на AKEMI

● При нормални замърсявания може да се използва Препарата за почистване и поддръжка на АКЕMI

● Продуктът е регистриран в службата по околната среда под номер 12570033

● За правилно отстраняване на отпадъците напълно изпразнете опаковката

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: ок. 15- 20 m²/l

Цвят: прозрачен, розов

Плътност: около 1,06 g/cm³

рН- стойност: ок. 14 (в концентрат)

Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място 

без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.

1 l 6 41.11920

5 l 2 41.11921

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма

АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на



производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


