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Savybės: AKEMI® Concrete Film Remover (betono sluoksnio šalinimo priemonė) yra valymo 
priemonė, pagaminta neorganinių rūgščių su ne joninėmis paviršinio aktyvumo 
medžiagomis, rūdžių inhibitorių ir priedų pagrindu. Šios priemonės sudėtyje 
esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios, kaip yra 
numatyta su šių medžiagų naudojimu susijusiuose teisinių aktų reikalavimuose.

Taikymo sritis: AKEMI® Concrete Film Remover yra skirta valyti kalkėms, betono likučiams, 
plėvelei ir bliumingui nuo natūralaus akmens su silicio sudėtyje turinčiomis 
rišamosiomis medžiagomis, dekoratyvinio betono, betoninių plokščių su žvirgždu, 
rūgštims atsparių plytelių, klinkerių, plytų ir cotto plytelių. Dėl savo sudėties 
AKEMI® Concrete Film Remover taip pat puikiai tinka valyti akmens, ant kurio 
formuojasi rūdys (pvz., Serrizzo ar Bayerwald granitas), paviršiui. Produktą galima 
naudoti viduje ir išorėje.

Naudojimo 
nurodymai:

1. Paviršių gerai sudrėkinkite.
2. Produktą atskieskite vandeniu santykiu 1:1 – 1:20 ir uždėkite jo ant akmens 
paviršiaus.
3. Leiskite produktui veikti 5-20 minučių.
4. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, pašveiskite šepetėliu.
5. Paviršių gerai nuplaukite vandeniu ir nusiurbkite vandens siurbliu, kad ant jo 
neliktų valymo priemonės likučių. 

Specialios pastabos: − Šios medžiagos nenaudokite plokštėms, plytelėms ir natūraliam akmeniui 
(marmurui), kurie nėra atsparūs rūgštims, taip pat eloksalio, emalio ir pan. 
paviršiams. Šis produktas, ypač jo garai, gali sukelti inertinių metalų (geležies, 
cinko, aliuminio ir kt. tokio tipo metalų) koroziją. Jei dėl to abejojate, 
išbandykite produktą nepastebimoje vietoje.

− Produkto neskieskite karštu vandeniu.
− Saugokite, kad nepatektų ant augalų. Jei taip atsitiko, nedelsdami 

nuskalaukite vandeniu. Koncentruotų ar praskiestų tirpalų negalima išpilti 
augalų auginimo vietose.

− Produktas yra užregistruotas Federalinėje aplinkos apsaugos agentūroje 
(Federal Environmental Protection Agency). Registracijos nr.: 1257 0011.

− Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinama produkto pakuotė turi būti visiškai 
tuščia.

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

Padengimas:

Spalva:
Tankis:
pH vertė:
Laikymo
terminas:

maždaug 10-20 m2 / litras priemonės (jei priemonė naudojama 
nepraskiesta)
bespalvė, gelsva
maždaug 1,15 g/cm3

<1
maždaug 3 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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