
AKEMI®             Algae and Mildew Remover

Techninių duomenų lapas Lapas 1 iš 1

Savybės: AKEMI® Algae and Mildew Remover (dumblių ir pelėsių šalinimo priemonė) yra 
greito poveikio šarminė valymo priemonė, kurios sudėtyje yra chloro junginių. 
Tirpiklių produkto sudėtyje nėra.

Taikymo sritis: AKEMI® Algae and Mildew Remover greitai ir efektyviai pašalina ant fasadų, stogų 
ir sienų, pagamintų iš natūralaus ar dirbtinio akmens (pvz., marmuro, granito, 
betoninių plytų ir pan.), natūraliai susidarančius dumblių ir pelėsių sluoksnius. Ši 
priemonė taip pat puikiai tinka valyti organinių medžiagų paliktas dėmes: kartono, 
žiedlapių, paukščių išmatų, nikotino ir pan.

Naudojimo 
nurodymai:

1. Dėmę kiek galima pašalinkite mechaniniu būdu.
2. a) Buteliukas / dėžutė:

Naudokite nepraskiestą. Valykite šepetėliu ar kempine.
2. b) Purškimo buteliukas:

Tolygiai užpurkškite iš maždaug 25 cm atstumo.
3. Neleiskite nudžiūti. Jei reikia, pakartokite.
4. Leiskite medžiagai veikti 10-20 minučių, tada švariai nuplaukite vandeniu. 
Naudokitės šepetėliu.

Specialios pastabos: − Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
− Saugokite, kad nepatektų ant augalų. Jei taip atsitiko, nedelsdami 

nuskalaukite vandeniu.
− Saugokite, kad nepatektų ant metalinio, medinio paviršiaus, drabužių ar pan., 

nes medžiaga gali pakeisti spalvą ar išblukti.
− Panaudotos medžiagos nepilkite atgal į buteliuką.
− Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių.
− Produktas yra užregistruotas Federalinėje aplinkos apsaugos agentūroje 

(Federal Environmental Protection Agency). Registracijos nr.: 1257 0015.
− Po naudojimosi buteliuko purkštuko galvutę reikia nuimti ir nuplauti vandeniu.
− Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinamas produkto buteliukas turi būti 

visiškai tuščias.
Saugos priemonės: Žr. EB Saugos duomenų lapą
Techniniai 
duomenys:

Spalva:
Tankis:
pH vertė: 
Laikymo
terminas:

gelsva, skaidri
maždaug 1,10 g/cm3

maždaug 11
maždaug 1 metai, laikant vėsioje, neužšąlančioje vietoje,
sandariai uždarytą originalioje pakuotėje 

Įspėjimas: Šiame techninių duomenų lape esanti informacija yra pateikta, remiantis 
naujausiais techninės pažangos duomenimis. Pateikti duomenys yra informacinio 
pobūdžio, ir naudotojas neatleidžiamas nuo produkto eksploatacinių savybių 
tikrinimo, nes mes ne visada turime galimybių kontroliuoti produkto naudojimą, 
apdorojimą ir aplinkos veiksnius.
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