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Lustro para Pedra (à base de cera) 

Lustro para pedra (à base de cera) - Ref. 10805, 10806 

Características 

O Lustro para pedra (à base de cera) AKEMI é uma emulsão de cera reforçada com polymer, sem solventes 
e com um cheiro agradável. As áreas tratadas adquirem uma superfície brilhante e anti-derrapante sendo a 
cor mais ou menos intensificada. 
Indicações 

O Lustro para pedra (à base de cera) AKEMI, é indicada para o tratamento de superfícies de pedra naturais 
e artificiais, de grão - fino, polidas, absorventes e não absorventes, tais como mármores, travertino, granito, 
terrazzo, pedra coto e tijolos bem como materiais sintéticos e madeiras para uso interior. No caso das 
superfícies porosas e absorventes é necessário aplicar o produto várias vezes para adquirir o brilho 
desejado. 
Modo de Uso 

Para se atingir um bom resultado, a superfície a tratar deve estar seca e limpa, sem poeiras nem gorduras. 
Restos de agentes de limpeza devem ser completamente removidos, visto que a duração do produto em 
armazém e as capacidades polidoras do produto podem ser afectadas. O Lustro para pedra (à base de 
cera) AKEMI está pronto a usar e é aplicado em camadas finas com um pano ou com um pincel e, no caso 
de grandes superfícies, com uma esfregona.  
A película aplicada deve ser polida manualmente com um pano ou mecanicamente com uma almofada de 
nylon, antes de completamente seca, para evitar manchas. Tratando-se de pedras muito absorventes, repita 
o tratamento. As superfícies tratadas com Lustro para pedra (à base de cera) não devem ser limpas durante 
um ou dois dias para que a película reparadora desenvolva uma certa resistência. 
Para manutenção, O Lustro para pedra (à base de cera) AKEMI pode ser adicionado à água lavagem (1-2 
chávenas em 10 litros de água). Produtos agressivos não devem ser usados para limpezas de conservação. 
O detergente de conservação AKEMI é o produto mais indicado para este objectivo. A película de 
tratamento do Lustro para pedra (à base de cera) AKEMI pode ser facilmente removida pela aplicação de 
Detergente básico AKEMI. 
Sugestões 

O Lustro para pedra (à base de cera) AKEMI só deve ser guardado na sua embalagem original, fora do 
alcance das crianças e não deverá, em caso algum, ser guardado em garrafas de bebidas ou despejado no 
sistema de esgotos.  
Este produto está registado no Departamento Federal para Protecção do Ambiente( Federal Office for the 
protection of the environment) sob o nº 1257 0009. 
Dados Técnicos e Propriedades 

Densidade 1.010 g/cm3 

Cor branco leitoso 

PH Aprox. 5 

Rendimento se aplicado puro Aprox. 5 - 30 m2/litro 

Armazenamento 
Aprox. 3 anos se armazenado em lugar fresco, sem congelar, na embalagem original bem 
fechada.  

Estas informações correspondem ao nível actual de conhecimento, têm por fim informar o utilizador acerca 
dos nossos produtos e das suas possibilidades de aplicação. Contudo devem ser consideradas como 
sugestões não vinculativas, não dispensando o utilizador de levar a efeito as adequadas verificações, visto 
que a aplicação, actuação e impacto ambiental causados, estão fora do nosso controlo. 
A nossa responsabilidade resume-se à qualidade dos produtos fornecidos por nós e usados por vós. 
Reservamo-nos o direito de mudar os nossos produtos para acompanhar os progressos técnicos que se 
 forem alcançando. Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com o padrão habitual das  
nossas condições gerais de venda. 
 
 
 


