
AKEMI® Wax Stripper

Techninių duomenų lapas Lapas 1 iš 1

Savybės: AKEMI® Wax Stripper (vaško šalinimo priemonė) yra valymo priemonė, pagaminta 
įvairių efektyvių tirpiklių, paviršinio aktyvumo medžiagų ir emulsiklių pagrindu. 
Produktas yra biologiškai suyrantis. Jo sudėtyje nėra chlorintųjų angliavandenilių.  

Taikymo sritis: AKEMI® Wax Stripper greitai ir lengvai pašalina vašką ir sandarinimo medžiagas 
(AKEMI® Stone Sealer (akmens sandariklis) ar pan.) bei alyvos, tepalo, dervos, 
bitumo ir dažų dėmes nuo visų rūšių natūralaus ar dirbtinio akmens (marmuro, 
travertino, skalūno, plytų, cotto plytelių ar pan.). 

Naudojimo 
nurodymai:

1. Nepraskiestą priemonę ant sauso paviršiaus tepkite tolygiu sluoksniu, 
naudodamiesi šepetėliu ar šluotele.
2. Leiskite produktui veikti 10-20 minučių. Jei dėmės yra sunkiai išvalomos, 
pašveiskite šepetėliu ar tirpikliams atsparia nailonine kempinėle.
3. Vaško šalinimo priemonę nuvalykite sausa šluoste.
4. Kruopščiai nuvalykite AKEMI® Stone Cleaner (akmens valiklis), nuplaukite švariu 
vandeniu ir nusiurbkite vandens siurbliu.
5. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, šiuos veiksmus pakartokite ant sauso 
akmens.

Specialios pastabos: − Šios priemonės nenaudokite medžiagoms, kurios nėra atsparios tirpikliams, 
t.y. paviršiams iš sintetinių medžiagų (pvz., akriliniam stiklui, ABS), grindų 
dangai (pvz., linoleumui), guminiams ar lakuotiems paviršiams. Jei dėl to 
abejojate, priemonę išbandykite nepastebimoje vietoje.

− Jei paviršius yra labai sugeriantis, dėl šios vaško šalinimo priemonės jo spalva 
gali paryškėti. Šis poveikis praeina po 1-2 dienų.

− Produktas yra užregistruotas Federalinėje aplinkos apsaugos agentūroje 
(Federal Environmental Protection Agency). Registracijos nr.: 1257 0016.

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

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

Padengimas:

Spalva:
Tankis:
Laikymo
terminas:

maždaug 5-10 m2 / litras priemonės (priklausomai nuo 
dėmėtumo)
gelsva, skaidri
maždaug 1,08 g/cm3

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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