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AKEMI®
                             Letterverf 

Technische toelichtingen 
 

Karakteristiek: 

AKEMI® letterverf is een ééncomponentenlak op basis van luchtdrogende alkydhars. Het product 

tekent zich door volgende eigenschappen: 

 

- Zeer laag viscose consistentie, daardoor ook met fijn penseel op te brengen. 

- Geen uitvloeien bij poreuze zuigende stenen. 

- Snelle droging  

- Hoog dekvermogen 

- Zeer goede hechting op steen, hout en metaal. 

- Hoge weer- en lichtbestendigheid. 

- Vrij van zware metaalverbindingen (lood, chroom, cadmium) 

 

Gebruik: 

AKEMI® letterverf vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het 

duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen. 

  

Gebruiksaanwijzing: 

1. De ondergrond moet zuiver, ontvet, volkomen droog en ruw zijn. 

2. Goed schudden voor gebruik, indien nodig verdunnen met AKEMI letterverf verdunner. 

3. Letterverf is door toegave van AKEMI® letterverf verdunner ca. 5% ook spuitbaar. 

4. Gereedschap kan met AKEMI® letterverf verdunner of nitro-verdunner gereinigd worden. 

 

Bijzondere tip: 

- Als bescherming voor de handen kan AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruikt worden. 

 

Technische gegevens: 

Kleuren: zwart, wit, verkeerswit, bruin, hellgrijs, antiek zilver, donkergrijs, antiek goud, 

roodbruin, rapsgeel, oker, signaalblauw, signaalrood, grasgroen, antraciet, leembruin, 

donker goud, diabas, koper, brons 

Verbruik: 0,5 – 1 m²/liter 

Droging: stofdroog na 30 min. 

Opslag:  ca. 1 jaar  na productiedatum houdbaar, in goed gesloten originele verpakking,  

koel (5 – 25°C) en vorstvrij bewaren. 

 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

     

 

Ter attentie: 

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en 

gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende 

invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke 

gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden 

zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het 

product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. 
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