
   Препарат за отстраняване на

                                      ръжда от мрамор

Rust Remover Marble

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Препарат за отстраняане на ръжда от мрамор е 

готово за употреба леко алкално почистващо средство на водна основа.

Преобразуваната ръжда може да се отстрани с чиста вода.

Област на приложение:  

Препаратът за отстраняване на ръжда от мрамор на AKEMI е най- подходящ за отстраняването на повърхностни

петна от ръжда, причинени от съдържащи желязо вещества или обекти (като торове, инструменти, метални части 

и др.) от естествен и изкуствен камък или щампован бетон, чувствителни към киселини. 

Препаратът за отстраняване на ръжда от мрамор на AKEMI е идеален за вече положени или готови за полагане

повърхности от полиран мрамор или варовик.

Указание за употреба:

1. Идеалната температура за работа е 15-25°С 

2. Нанесете обилно и без разреждане върху сухия камък

3. Оставете да подейства 5-10 минути

4. При нужда подкрепете процеса на почистване и механично с четка

5. Изплакнете обилно с чиста вода

6. В случай на упорити петна от ръжда повторете процеса

7. След успешно третиране на повърхността препоръчваме защитаването ѝ с AKEMI Импрегнатор за камък или

AKEMI Репелент на петна за предотвратяване на проникването в камъка на вода и като превантивна защита от

образуването на нови петна от ръжда

Указание:   

● Преди започване на работа препоръчваме полагането на мострена площ, за да се установи степента на 

почистване и външния вид (евент. промяна в цвета) на почистваната повърхност.

● Присъщи за камъка петна от ръжда не могат да бъдат премахнати.

● Не оставяйте продукта да засъхне по повърхността. В противен случай почистете с много вода и AKEMI 

Препарат за почистване на камък

● Не оставяйте препарата да действа повече от 10 минути (опасност от образуване на петна).

● В началото може да се появи лилаво оцветяване, което постепенно изчезва в рамките на следващите 1-2 дни.

● При употреба на продукта в затворени помещения осигурете подходяща вентилация.

● Избягвайте контакт между препарата и растения- в противен случай изплакнете веднага с вода. Препаратът

да не попада в насаждения!

● За правилно отстраняване на опаковката я изпразнете напълно.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: неприложимо

Цвят: прозрачен, леко лилавеещ

Плътност: около 1,10 g/cm³

рН- стойност: ок. 9

Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно  

място без да замръзва.



Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

0,5 l 12 41.10899

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


