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AKEMI®
                Letterverf sprays 

Technische toelichtingen 
 

Karakteristiek: 

AKEMI® letterverf sprays zijn hoogwaardige, FCKW-vrije verfsprays op basis van speciaal lak met 

oplosmiddel. Het product tekent zich door volgende eigenschappen: 

 

- Zeer goede dekkracht 

- Snelle droging  

- Weersbestand 

- Vrij van vergeling 

- Kleurtoon en glans bestand 

 

Gebruik: 

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

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

DIN 18040/Deel 1 (*) kunnen aangebracht worden met Akemi Letterverf Spray in combinatie met 

Akemi Letterverf Primer (verticaal) en Akemi Akepox 4050 Anti slip (horizontaal). 

  

Gebruiksaanwijzing: 

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

2. Niet te behandelen delen afplakken om sproeinevel hierop te vermijden. 

3. Krachtig schudden. 

4. Sproeien vanop 25cm afstand, kruisgewijs. 

 

Bijzondere tip: 

- Enkel voor professioneel gebruik. 

- Als bescherming voor de handen kan Afin® Vloeibare Handschoen gebruikt worden. 

- Niet bij hoge temperaturen of intensieve zonnestraling gebruiken, daar de lak te snel droogt en 

niet gepast uitloopt (sluiervorming). Optimale verwerkingstemperatuur 15 – 25°C 

- De droging is beter bij meerdere dunne lagen dan bij een dikkere laag. 

- Na beëindigen hoeven de sproeiventielen niet vrij gesproeid te worden. 

- Met AKEMI® Nitro verdunner kan gereinigd worden op abusievelijk behandelde plaatsen. 

- Volledig leeggebruiken voor een correcte afvalverwerking 

- Recycleerbaar volgens de specificaties van de EU-beschikking 97/129 EG over de 

verpakkingsrichtlijn 94/62/EG. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 

Kleur:     antiek goud, antiek zilver, zwart, wit. 

Dichtheid:    0,8 g/cm³  

Verbruik:    1,3 m²/doos 

Bij overvloedig sproeien:  stofdroog na 10 min.   

kleefvrij na 15 min. 

     grijpvast na 50 min.  

      

Opslag: ca. 3 jaar  na productiedatum houdbaar, in goed gesloten 

originele verpakking, koel (5 – 25°C) en vorstvrij bewaren. 
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Theoretische bepaling van de lichtreflectiewaarden (LRV) door het toewijzen van de AKEMI® 

belettering verfsprays aan de RAL Classic kleuren: 

 

AKEMI® Letterverf 
Spray 

RAL-kleur Vergelijkbaar met 
RAL-kleurnummer 

LRV 

Zwart Gitzwart 9005 4 

Antraciet Antracietgrijs 7016 8 

Donker grijs Blauwgrijs 7031 16 

Middengrijs Zilvergrijs 7001 32 

Lichtgrijs Lichtgrijs 7035 58 

Wit Zuiver wit 9010 85 

Verkeerswit Verkeerswit 9016 87 

Koolzaadgeel koolzaadgeel 1021 54 

Oker Bruin-beige 1011 28 

Leembruin Leembruin 8003 13 

Bruin Mahoniebruin 8016 7 

Roodbruin Roodbruin 8012 8 

Signaalrood Signaalrood 3001 11 

Signaalblauw Signaalblauw 5005 10 

Grasgroen Grasgroen 6010 15 

Diabas Rietgroen 6013 20 

 

(*) DIN 18040/Deel 1:  

- Verticale zichtstrips aan te brengen met Akemi Letterverf en Akemi Letterverf Primer 

- Horizontale (anti-slip) strips met Akemi Akepox 4050 Antislip 

 
 

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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