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AKEMI
®
                 Solid Wax 

_______________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 
Karakteristiek: 

AKEMI
®
 Solid Wax is een romig en sneldrogend product op basis van was- en oplosmiddelen.  

 

Gebruik: 

Solid wax  dient voor het onderhoud van vensterbanken, vlakken en kanten op fijngeslepen en gepolierde 

natuur- en kunststeenoppervlakken zoals marmer, graniet, travertin, terrazzo,… zowel voor binnen als 

buitengebruik. Het product verdiept de natuurlijke kleur en structuur van de steen en sluit poriën en kleine 

krassen.  

Behandelde oppervlakten krijgen een mooie glans. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Het oppervlak grondig reinigen met AKEMI
®
 steenreiniger en laten drogen. Voor behandeling moet de 

steen zuiver en droog zijn. Ideale behandelingstemperatuur ligt tussen 15 en 25 °C.  

2. Dun en gelijkmatig aanbrengen met zuivere doek. 

3. Bij sterk zuigende, niet gepolierde oppervlakten, de was meermaals aanbrengen.  

4. De ideale conditie voor het polieren is als het oppervlak lichtjes mat begint te worden. Verwijder dan de 

wasresten met een fijne doek en polijst het oppervlak met een andere zuivere doek. 

5. Voor het regelmatig reinigen, gebruik AKEMI
®
 steenzeep 

 

Opgelet: 

- Gebruik de AKEMI
® 

 vloeibare handschoen om je handen te beschermen. 

- Objecten in de omgeving van het behandelingsoppervlak die niet resistent zijn aan oplosmiddelen, zoals 

synthetische materialen, rubber, lak,… moeten beschermd worden. 

- Indien het product gestockeerd wordt onder koude condities is het nodig het product te laten 

acclimatiseren aan temperaturen boven 15°C alvorens te gebruiken.   

- Breng de Solid Wax aan in slechts dunne lagen, anders zal het oppervlak slechts moeilijk te polijsten 

zijn.  

- Voor een verantwoorde afvalverwerking, blikken volledig leeg gebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
verbruik:  ca. 30-60 m²/L 

kleur:   Transparant wit, zwart 

dichtheid:  ca. 1,4 g/cm³ 

opslag:   ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

   vorstvrije bewaring. 

 

 

 

Aandacht: 
Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze 

firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze 

toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden. 
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