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                     Politúra na kameň 

 
Technické listy         

 
Charakteristika: AKEMI Politúra na kameň je prostriedok na starostlivosť o kameň z reaktívnych 

silikónov s mazivami a leštiacimi prostriedkami. Produkt reaguje s vlhkosťou vo 
vzduchu a vzniká odolná  povrchová ochrana. Je odolná voči poveternostným vplyvom, 
nežltne, je priedušná a teda vhodná na vonkajšie použitie. AKEMI Politúra na kameň 
robí povrchy odolnejšími voči nečistotám a teda sa lepšie čistia. Vďaka leštidlám, ktoré 
obsahuje, je schopná zakryť menšie škrabance v lakovaných vrstvách a odstrániť 
lepivé nečistoty na veľmi citlivých povrchoch. Po vytvrdnutí je produkt v kontakte 
s potravinami nezávadný, čo potvrdzuje aj Nemecký externý skúšobný ústav.  

 
Oblasť použitia: AKEMI Politúra na kameň slúži na ošetrovanie uzavretého, vysoko lešteného 

prírodného a umelého kameňa ako napr. mramor, žula, Solnhofer, kremeň, terrazzo 
ako aj kov a plasty v interiéroch a keďže je bez voskov aj v exteriéroch. Je ideálnym 
doplnkom na ošetrovanie a zosilnenie ochrany stolov a kuchynských dosiek 
impregnovaných AKEMI Anti-Fľakom Nano-Effect.  

 
Inštrukcie:  

1. Povrch najskôr dôkladne umyte AKEMI Čističom na kameň a nechajte uschnúť. 
2. Pred použitím produkt pretrepte.  
3. Naneste tenkú vrstvu jemnou mäkkou handričkou. 
4. Po vyschnutí leštite mäkkou handričkou alebo leštiacou vatou.  
5. Na pravidelnú údržbu používajte AKEMI Mydlo na kameň. 
6. Pri používaní v potravinárstve je nutné dostatočné vetranie (2-3 dni). 
 

Špeciálne inštrukcie:  

 AKEMI Politúra na kameň je vhodná len na leštené a hladké povrchy. 

 Je možné mierne prehĺbenie farebného odtieňa. 

 Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly. 

 Na podlahách nemá žiaden protišmykový účinok.  
 

Bezpečnostné pokyny: pozri Bezpečnostné listy 
 
Technické údaje:  

Spotreba: cca 20-30 m²/l 
Farba:  mliečna biela 
Hustota:  cca 0,78 g/ cm³ 

 Doba použiteľnosti: cca 2 roky v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom 
a tmavom mieste bez mrazu. 

 
 
Upozornenia: Vyššie uvedené informácie sú založené na poznatkoch posledných fáz nášho výskumu 

a aplikačnej technológie. Vzhľadom k početným rôznym ovplyvňujúcim faktorom tieto 
informácie, rovnako ako aj ďalšie ústne a písomné technické poradenstvo, musia byť 
považované za nezáväzné rady. Užívateľ je povinný v každom konkrétnom prípade 
vykonať test výrobku na nenápadnom mieste alebo zhotoviť skúšobnú vzorku. 
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