
Отстранител на импрегнатор

Impregnation Remover

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Отстранител на импрегнатор е концентрирано, силно 

алкално почистващо средство на базата на неорганични основи с нейонни тенсиди

и помощни вещества. Съдържащите се тенсиди според действащите закони за 

повърхностноактивни вещества са биологично разградими.

Област на приложение:  

Препаратът за отстраняване на импрегнатор на AKEMI служи за отстраняване на

препарати за задълбочаване на цвета, постигнати с помощта на импрегнатори, както и упорити замърсявания (напр. 

остатъци от боя) върху естествен камък, заводски бетон, керамика, тухла и клинкер. Препаратът за отстраняване

на импрегнатор на AKEMI е идеален за подови настилки. Благодарение на гелообразната му структура продуктът

може да се използва и върху вертикални повърхности като фасади и стенни облицовки

Указание за употреба:

1. Нанесете неразреден или разреден с вода (до 1:10) с помощта на твърда четка, гъба или моп върху абсолютно

сух камък.

2. Оставете да подейства около най- малко 30 минути, при нужда- и до 24 часа. Ако е нужно, подкрепете процеса 

с енергично четкане с твърда четка.

3. Поддържайте повърхността влажна, не оставяйте да засъхва; препоръчително е покриването на повърхността 

с фолио или поддържането и влажна чрез пръскане на вода.

4. Основно изплакнете с вода до отстраняване на всички остатъци от продукта.

с прахосмукачка за вода

5. При силно задълбочаване на цвета повторете процедурата.

Указание:   

● Продуктът е агресивен към полиран мрамор, варовик, свързан с изкуствени смоли изкуствен камък, Terrazzo,

както и елоксал и емайл. Не използвайте върху чувствителни към алкални вещества пластмаси, боядисани

повърхности и други подобни. В случай на съмнение тествайте на незабележимо място.

● Преди започване на работа се препоръчва полагането на тестове за установяване на почистващата сила и 

степента на промяна на външния вид на повърхността, както и на разходната норма.

● При употреба на фолио за поддържане на влажността на камъка е възможно образуването на линии върху камъка

под въздействие на гънките на фолиото. Те могат да се отстранят с допълнително третиране на камъка с Препарата

за отстраняване на импрегнатор.

● Задълбочавания на цвета, причинени от влага, не могат да бъдат коригирани с препарата.

● Естественият косъм омеква при контакт с продукта, така че ефективността на четки с естествен косъм при работа

с продукта е ограничена. 

● Избягвайте директен контакт на продукта с растения, в противен случай, обилно изплаквайте с вода. Концентратът

и разтворите да не попадат в насаждения!

● При някои камъни при по- дълго въздействие на продукта може да се получи леко потъмняване на повърхността.

По правило то изчезва след многократно интензивно измиване с вода, в която е бил добавен Препарат за почистване

на камък на АКЕMI.

● За правилно отстраняване на отпадъците напълно изпразнете опаковката.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 5- 20 m²/l (неразреден) 

Цвят: жълтеникав



Плътност: около 1, 12 g/cm³

рН-стойност: 14

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

без да замръзва.

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


