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REPELENTE DE MANCHAS W 
 
Fichas de Instruções Técnicas       Ref.10857 

 
Características: 
 
O repelente de manchas W da Akemi é à base de água de 1 componente de impregnação constituido de 
polimeros de alta qualidade. A protecção resulta de uma secagem física. O produto apresenta as seguintes 
propriedades: 
 
- Reduz a absorção de água durante os períodos de humidade. 
- Tem efeitos repelentes de óleos e gorduras. 
- As superfícies tratadas têm muito baixa adesão de tintas (anti grafiti). 
- Mantém as propriedades respiratórias da pedra. 
- Resistente às radiações ultra violeta. 
- Secagem rápida. 
- As cores das pedras podem alterar-se muito ligeiramente, consoante as pedras a tratar. 
- As ferramentas são fáceis de limpar com água. 
- Não tem odor. 
 
Campos de aplicação: 
 

O repelente de manchas é usado como tratamento de protecção anti água, gorduras e óleos, de 

superfícies de pedra natural ou composta, polidas, absorventes e rugosas (mármores, granitos, 

calcários, betão). Também é ótimo para cozinhas e casas de banho, soleiras, mesas, fachadas e 

outras superfícies sensíveis. Não liberta odor durante a aplicação. 

Contudo é muito indicado para ser aplicado em divisões que já estejam a ser usadas. 
 
Instruções de uso: 
 

1 – Misturar bem antes de usar. 

2 – A superfície tem de estar bem limpa, seca e livre de todas as camadas de sujidade. 
3 – Para determinar o consumo, alteração de cor e eficiência de aplicação, deve-se fazer um teste numa 
pequena área. 
4 – A temperatura de aplicação deve ser entre 10ºC e 25ºC., evitar a luz directa do sol e humidade até 
revelar o efeito repelente de água e óleo. 
5 – Dependendo da absorção, aplicar uma ou mais vezes da mesma maneira, ou seja, com pincel, rolo, 
spray ou um pano sem pêlos. 
6 – Aplicar somente na mesma superfície. 
7 – Remover o material a mais com um pano adequado aproximadamente 20 minutos depois da ultima 
aplicação. Usar uma almofada (boina) ou pano de lã para superfícies polidas. 
8 – Todas as eficiências do produto são alcançadas aproximadamente 2 dias depois da aplicação. 
 
Notas especiais: 
 

Mesmo uma superfície de pedra impregnada com o repelente de manchas W, é possível que 

aparessam manchas depois de uma longa exposição a produtos agressivos, como por exemplo: 

sumo de frutas, produtos contendo vinagre, alcool e cosméticos. No entanto, esta formação de 

manchas aparecerá muito mais tarde do que em pedras que não tenham sido tratadas com o 
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repelente de manchas W da Akemi. As manchas podem ser evitadas removendo imediatamente a 

sujidade. 

 
- O repelente de manchas não é aconselhavel para superfícies não absorventes, vidradas ou 

envernizadas. 
 
 
 
 
- Um excesso de produto causa um brilho flourescente e manchado. 
- Para verificar a alteração de cor, recomenda-se um pequeno teste na pedra em zona escondida. 
- Usar o crème protector de mãos Akemi. 
- As superfícies a ser tratadas devem de estar protegidas da luz solar. 
- Proteger zonas que estejam ligadas (juntas à pedra), janelas ou zonas envernizadas. 
- Depois de abrir a embalagem covém usar imediatamente. 
- Esvaziar completamente a embalegem antes de a deitar para o lixo. 
 
Notas de segurança: 
 

Consultar as fichas de segurança da CE. 

 
Dados técnicos: 
 
                         Rendimeto:         Aprox. 5-15m2/L, dependendo da capacidade de absorção da    
                                                    pedra. 
                                    Cor:         Transparente amarelado 
                         Densidade:         Aprox. 1g/cm3 
                            Duração:         Aprox. 1 ano se guardado na embalagem original num 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. 
 
 


