Representante:
AKEMI
JAHN
THOMANN-HANRY
LASERCLEAN

REMOVEDOR DE CERAS
Fichas de instruções técnicas
Características:
O removedor de ceras Akemi é um detergente à base de agentes com vários solventes de alta eficácia, ... e
.... O produto é biodegradável e livre de hidrocarbonos ...
Campos de aplicação:
O removedor de ceras rápida e facilmente remove ceras e camadas selantes tais como óleo, gordura,
alcatrão, betume, e cores em todas as pedras naturais ( mármores, travertinos, tijolos, ardósia, azulejos,
etc.).
Instruções de uso:
1 – Aplicar puro numa camada homogénea com um pincel ou uma vassoura de pelo macio.
2 – Deixe o produto actuar durante 10-20 minutos, para manchas profundas utilizar um pincel ou escova
resistente a solventes.
3 – Remova a película de limpeza com um pano seco.
4 – Lavar muito bem com água.
5 – Para manchas profundas repetir o processo.
Notas especiais:
-

Não aplicar em materiais que não são resistentes a solventes (materiais sintéticos, vidro acrílico, ABS),
pavimentos (linóleo), laque e borracha. Em caso de duvida testar numa pequena zona escondida.
Não por em contacto com plantas, se acontecer lavar imediatamente com água.
Não por em contacto com metais, madeira, roupas ou similares de maneira a provocar descoloração ou
branqueamento.
Não encher as embalagens com material usado.
O produto está registado na Agência Federal para a Protecção do Ambiente com o n.º 12570015.

Notas de segurança:
Consultar fichas de segurança da CE.
Dados técnicos:
Rendimento:
Cor:
Densidade:
Duração:

Aprox. 20-30 m2/L
Transparente amarelado
Aprox. 1,10g/cm3
Aproximadamente 3 anos se guardado na embalagem
original em lugar fresco.

Notas:
Estas informações foram baseadas em testes técnicos. Devem de ser feitos pequenos testes. Todos os
processos e meios de aplicação estão for a do nosso controle.
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