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                Odmasťovač 

 
Technické listy         
 
Charakteristika: AKEMI Odmasťovač je čistiaca pasta na odstraňovanie olejov a tukov na báze rôznych  

rozpúšťadiel so špeciálnymi adsorbčnými látkami. Produkt sa vyznačuje týmito 
vlastnosťami: 

 Je vhodný pre všetky typy prírodného a umelého kameňa. 

 Má veľmi dobrú účinnosť aj pri intenzívnych škvrnách. 

 Neobsahuje kyseliny, zásady, vosky, živice ani silikóny. 

 Je bez zápachu. 

 Má hladkú krémovitú konzistenciu, takže je vhodný aj na hladké a leštené plochy. 
 

Oblasť použitia:  
AKEMI odmasťovač sa používa na odstránenie mastných, olejových, voskových škvŕn 
a sfarbení okrajových zón znečistených zmäkčovadlami tmelov na všetkých prírodných 
a umelých kameňoch. 
 

Inštrukcie: 
 

1. Ošetrené povrchy musia byť čisté a suché. 
2. Pri znečisteniach okrajových zón pri znečistení tmelmi musia byť tieto tmely zo škár 

odstránené.  
3. Odmasťovaciu pastu nanášajte štetcom alebo špachtľou vo vrstvách hrubých cca 1-2 

mm. Odporúčaná teplota pri aplikácii je 5-25°C.  
4. Po zaschnutí pasty (cca po 30 až 60 minútach) odstráňte zvyšky pasty. 
5. Pri intenzívnom znečistení postup niekoľkokrát opakujte. 
6. Následne povrch umyte vodou s prídavkom AKEMI čističa na kameň.  
 

Špeciálne inštrukcie:  
 

 Pri práci s Odmasťovačom sa na ochranu pokožky rúk odporúča použiť AKEMI tekuté 
rukavice. 

 Je vhodné urobiť skúšku produktu na nenápadnom mieste. 

 Do triedeného odpadu odkladajte len obaly neobsahujúce zvyšky produktu.  
          
Bezpečnostné pokyny: pozri Bezpečnostné listy 
 
Technické údaje:  Farba:   svetlo šedá 

Hustota:  1,40 g/cm³ 
Skladovanie: Približne 2 roky v dobre uzavretom originálnom balení na chladnom 
mieste. 

       
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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