Спрей Тройно действие
Техническа характеристика
Характеристика: AKEMI "Тройно действие" e формула на водна основа
от високоефективни модифицирани органични съединения в спрей- помпа,
комбинирани с почистващи компоненти, неоставящи повърхностен слой.
Продуктът се характеризира със следните свойства:
● Намалено проникване на вода при въздействие на влага
● Допълнително отблъскващо масло и мазнини действие
● Ограничава попиването на бои в третираната повърхност (ефект анти графити)
● Запазване на дишащата способност на камъка
● Не пожълтява
● Не лепне при съхнене
● Лека до никаква промяна в цвета на камъка
● Без миризма
● След втвърдяване продуктът не е опасен за здравето при контакт с хранителни продукти, потвърдено
с тест на LGA Нюрнберг

Указание за употреба:
1. Разклатете преди употреба, отворете пръскащия вентил
2. Оптимална температура на работа: 15- 25°С
3. Нанесете равномерно и избършете със суха чиста кърпа
Указание:
● Дори при третирани с AKEMI "Тройно действие" повърхности при дълготрайно въздействие на агресивни
продукти като плодови сокове, съдържащи оцет продукти, алкохол, козметика и др. могат да възникнат
леки петна; те обаче са много по- незначителни, отколкото при необработени повърхности.
Образуването на петна може да бъде предотвратено при своевременното отстраняване на замърсяването
● Продуктът е регистриран във Федералната служба за защита на околната среда под номер 1257 0010
● Третирайте по- упоритите замърсявания с по- интензивни почистващи препарати
(като напр. Почистващ препарат за камък на AKEMI)
● "Тройно действие" не е подходящ за глазирани и непопиващи повърхности
● При съхранение не позволявайте да замръзва
● За правилно отстраняване на опаковката, изпразвайте я напълно

Технически данни:

Цвят: прозрачножълтеникав
Плътност: около 1 g/cm³
Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно
място без да замръзва.

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на
АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на
производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

