
AKEMI  ANTI SLIDE R9 

TECHNINIS APRAŠYMAS

CHARAKTERISTIKOS

AKEMI Anti  Slide R9 – neorganinė vandens pagrindo priemonė,  skirta silikatinio  natūralaus ir  
dirbtinio akmens apdirbimui. Reaguoja su sudėtinėmis silikatinėmis akmens dalelėmis, sudarydama 
paviršiuje mikroskopines poras – tuo sumažindama slydimą.

TAIKYMO SFERA:

Preparatas suteikia „neslidumo“ efektą poliruotiems, glazūruotiems ir labai lygiems paviršiams.  
Ypatingai tinka granitui,  gneisui, gabbro ir kitiems itin tvirtiems akmenims, taip pat keraminėms  
plytelėms ir  emaliuotiems paviršiams.  Paviršiai,  padengti  AKEMI Anti  slide R 9,  atitinka šlapių  
paviršių saugumo normas pagal DIN  51130 ir BGR 181 ( ZH1/ klasė R9), US saugumo normas 
(OSAH/ADA). Akmens poliravimas ir spalva šiek tiek keičiasi.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Valymas: Paviršius turi būti švarus, visiškai sausas be jokio padengimo.
2. Slydimo lygis turi būti išmatuotas tinkamu prietaisu ( Floor Slide Control 2000 print) iki ir  po 

paviršiaus padengimo.
3. Darbinė temperatūra 15-25° C, grindų šildymas turi būti atjungtas laiku.
4. Priemonę tepti lygiu sluoksniu,  kempine arba grindiniu šepečiu, vengti putų susidarymo.
5. Priemonę tepti visu paviršiumi arba iki sudūrimo. Vengti pakartotinio tepimo ant viršaus.
6. Reakcijos laikas priklauso nuo norimo efekto ir nuo akmens savybių. (Maždaug 10-15 min.) 

Priemonė  veikia,  kol  jis  neišdžiūvusi,  po  išdžiūvimo  paviršius  daugiau  neveikiamas.  Norint 
nustatyti efektyvumą ir akmens spalvos įtakojimą, reiktų iš pradžių padengti bandomąjį paviršių.

7. Po  padengimo  nuvalyti  paviršių  AKEMI  akmens  valikliu  ir  nuplauti  dideliu  kiekiu  vandens 
(neutralizuoti).

8. Esant reikalui, padengimą priemone AKEMI Anti Slide R 9 pakartoti.
9. Po cheminio  poveikio-paviršiaus  pašiurkštėjimo -  jį  galima  apsaugoti  arba  atnaujinti  spalvą 

priemonėmis : AKEMI akmens impregnantas,  AKEMI akmens impregnantas W, AKEMI spalvos 
ryškintojas arba AKEMI spalvos stiprintojas Super.

10. AKEMI  minkštas  muilas  akmeniui  tinkamas  kasdieniam valymui.  Norint  išvengti  atsiradusių 
mikroporų užsiteršimo, valant paviršius maždaug kas 25-ą kartą naudoti AKEMI akmens valiklį. 
Dažniau  būtina  valyti  grindis  tose  vietose,  kur  yra  intensyvesnis  judėjimas  –  ši  procedūra 
palaikys neslidumo efektą.

SPECIALŪS PATARIMAI:

 Ši  priemonė  yra  pavojinga  stiklui,  keramikai,  porcelianui,  emalėms,  anoduotam  aliuminiui, 
mamurui,  kalkakmeniui,  metalams  ir  kitiems  rūgštims  neatspariems  paviršiams.  Tokis 
medžiagos turi būti apsaugotos.

 Žiūrėti,  kad  priemonės  nepatektų  ant  augalų  –  esant  tokiam atvejui  nuplauti  dideliu  kiekiu 
vandens.

 Paviršių, kurie buvo padengti impregnantu, spalvos ryškintoju, po padengimo AKEMI Anti Slide 
R 9 vaizdas neprognozuojamas.

 Priemone padengtas paviršius paranda blizgesį ir spalvos intensyvumą.
 Ant paviršiaus išdžiūvusi priemonė gali būti vėl aktyvuota vandeniu.
 Prieš dengiant patikrinti priemonės efektyvumą ir poveikį akmeniui ant bandomojo paviršiaus.
 Utilizavimui skirtos panaudotos talpos turi būti visiškai tuščios.



SAUGUMO NORMOS: žr. „ES“ normas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Spalva: gelsvas, skaidrus
Tankis: 1 g/cm³
P-H lygis: maždaug 10 (koncentrato)

Naudojimo laikas: 1 metai laikant vėsioje, tačiau šalčiui nepasiekiamoje vietoje, hermetiniame  
originaliame inde.

Aukščiau  pateikta  informacija  paremta  paskutinio  periodo  tyrimų  duomenimis.  Gamintojas,  
nekontroliuodamas taikymo metodų,  neatsako už aukščiau pateiktą informaciją.


