
AKEMI® Oil and Grease Remover Paste 

Techninių duomenų lapas Lapas 1 iš 1

Savybės: AKEMI® Oil and Grease Remover Paste (alyvos ir tepalo šalinimo pasta) yra 
produktas, kurio sudėtyje yra tirpiklių ir specialių sugeriančiųjų medžiagų. 
Pagrindinės šio produkto specialiosios savybės:
− galima naudoti visų rūšių natūraliam ir dirbtiniam akmeniui;
− produktas yra ypač veiksmingas, net ir tuomet, kai dėmės yra sunkiai 

pašalinamos;
− produkto sudėtyje nėra rūgščių, druskas išplaunančių medžiagų, vaško, dervų 

ir silikono;
− produktas turi silpną kvapą;
− produktas yra minkštos, kreminės konsistencijos, todėl jo galima lengvai 

uždėti ant lygaus, nušlifuoto paviršiaus; sukibimas su paviršiumi taip pat yra 
geras.

Taikymo sritis: AKEMI® Oil and Grease Remover Paste yra skirta nuo visų rūšių natūralaus ir 
dirbtinio akmens pašalinti tepalo, alyvos ir vaško dėmes, taip pat dėmes, 
atsirandančias ant kraštelių dėl sandarinimo medžiagų sudėtyje naudojamų 
plastifikatorių.

Naudojimo 
nurodymai:

1. Valomas paviršius turi būti sausas.
2. Jei yra šalinamos ant kraštelių dėl sandarinimo medžiagų sudėtyje naudojamų 
plastifikatorių atsiradusios dėmės, jungties vietoje naudojamą sandariklį reikia 
kruopščiai pašalinti.
3. AKEMI® Oil and Grease Remover Paste tepkite šepetėliu ar mentele (bent 1-2 
mm sluoksniu); darbą rekomenduojama atlikti 5-25°C (41-77°F) temperatūroje.
4. Medžiagai sudžiūvus (maždaug po 30-60 min.), likučius reikia nuvalyti, nusiurbti 
ar nušluostyti.
5. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos ir kitais atvejais, esant poreikiui, šiuos 
veiksmus galima pakartoti (jei reikia, net kelis kartus).
6. Galiausiai, dėmės vietą rekomenduojama pavalyti AKEMI® Stone Cleaner 
(akmens valiklis).

Specialios pastabos: − Kad būtų užtikrinta rankų apsauga, naudojantis produktu, rekomenduojama 
dėvėti AKEMI® Liquid Glove (nuo skysčio apsaugančios pirštinės).

− Produkto poveikį pirmiausiai rekomenduojama išbandyti nepastebimoje 
vietoje.

− Nuo labai šiurkštaus, akyto akmens paviršiaus (pvz., bazalto) sudžiūvusius 
medžiagos likučius reikia gerai nuvalyti ar kruopščiai nusiurbti. Nenustumkite 
jų gilyn į akmenyje esančius plyšelius, valydami valikliais. 

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

Spalva:
Tankis:
Laikymo
terminas:

šviesiai pilka
1,40 g/cm3

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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