
AKEMI® Triple Effect

Techninių duomenų lapas Lapas 1 iš 1

Savybės: AKEMI® Triple Effect (trigubas poveikis) yra skystas produktas, kurio sudėtyje yra 
labai efektyvių, modifikuotų organinių junginių ir valymo komponentų, kurie ant 
paviršiaus nesuformuoja jokių sluoksnių. Produktas yra tiekiamas purškimo 
buteliuke. Jis išsiskiria šiomis savybėmis.
− mažesnė vandens absorbcija drėgnomis sąlygomis;
− alyvą ir tepalą atstumiantis poveikis;
− prastesnis dažų sukibimas su apdorotu akmens paviršiumi (antigrafiti 

poveikis);
− išlaikomos paviršiaus pralaidumo orui savybės;
− atsparumas UV spinduliams;
− sukietėjęs nelimpa;
− nežymus spalvos paryškinimas arba jo išvis nėra;
− neturi nemalonaus kvapo;
− sukietėjęs produktas yra nepavojingas sveikatai sąlyčio su maisto produktais 

atžvilgiu (yra LGA Niurnbergo patikrinimo sertifikatas).
Taikymo sritis: AKEMI® Triple Effect yra skirtas reguliariam palangių, stalų, stalviršių ar kitų 

nedidelių objektų, pagamintų iš sugeriančio, sudaryto iš smulkių dalelių ar 
nušlifuoto natūralaus ar dirbtinio akmens (pvz., marmuro, granito ar betoninio 
tašyto akmens) valymui, priežiūrai ir apsaugai. AKEMI® Triple Effect priemone yra 
pašalinamos nedidelės dėmės ir palaikomos bei sustiprinamos paviršiaus 
impregnacinės savybės.

Naudojimo 
nurodymai:

1. Prieš naudojimą, buteliuką gerai suplakite. Atidarykite purkštuko dangtelį.
2. Darbą geriausia atlikti 15-25°C (59-77°F) temperatūroje.
3. Priemonę tolygiai užpurkškite ant paviršiaus ir nuvalykite švaria, sausa šluoste. 

Specialios pastabos: − Net jei paviršius yra apdorotas AKEMI® Triple Effect priemone, ant jo ilgai 
laikant chemiškai aktyvias medžiagas (pvz., sultis, actą, alkoholį ar kosmetikos 
priemones), gali atsirasti dėmių. Tačiau, naudojant AKEMI® Triple Effect, 
dėmių susiformavimo tikimybė yra žymiai mažesnė. Jų galima išvengti, 
nedelsiant nuo paviršiaus pašalinant tokias chemiškai aktyvias medžiagas.

− Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, naudokite stipresnio poveikio valiklį, 
pavyzdžiui, AKEMI® Stone Cleaner (akmens valiklis).

− AKEMI® Triple Effect netinka naudoti glazūruotiems, nesugeriantiems 
paviršiams.

− Laikykite produktą neužšąlančioje vietoje.
− Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinama produkto pakuotė turi būti visiškai 

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

Spalva:
Tankis:
Laikymo
terminas:

bespalvė, gelsva
maždaug 1 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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