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             Impregnatie verwijderaar 
Technische toelichtingen 

 
Karakteristiek: 
AKEMI® impregnatie-verwijderaar is een geconcentreerd, hoog alkalisch reinigingsmiddel op basis van anorganische 
basen met niet ionische tensiden en hulpmiddelen. De aanwezige tensiden zijn naar geldende rechtsvoorschriften 
biologisch afbreekbaar. 
 
Gebruik: 
AKEMI® impregnatie-verwijderaar dient voor het verwijderen van kleurverdieping door impregneringen evenals 
hardnekkige vervuiling (bv. lakresten) op natuursteen, betonwerksteen, keramiek, baksteen en klinker. AKEMI® 
impregnatie-verwijderaar is ideaal voor vloeren. Door zijn gel-achtige consistentie ook voor verticale vlakken zoals 
gevels en wandbekledingen bruikbaar 
 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Onverdund of verdunt (tot 1:5 met water) met een harde kwast, spons of vod op een absoluut droge steen 
opbrengen. Optimale objecttemperatuur van 15 tot 25°C.   

2. Minstens 30 minuten laten inwerken; indien nodig tot 24H. Met borstel of schrobber helpen. 
3. Het opdrogen van de behandelde oppervlakken vermijden; Steeds vochtig houden met een fijne waterstraal 

of met AKEMI® impregnatie-verwijderaar. 
4. Grondig met water spoelen, tot alle resten verwijderd zijn. 
5. Bij een sterke kleurverdieping voorgaande stappen herhalen op een droge steen. 

 
Opgelet: 

- AKEMI® impregnatie-verwijderaar tast gepolijste marmer, kalksteen, harsgebonden kunststeen en Terrazzo 
aan, evenals email en eloxal. Niet gebruiken op alkaligevoelige kunststoffen, gelakte oppervlakken of 
dergelijke. Bij twijfel uitproberen op een onopvallende plaats. 

- Alvorens te beginnen een staal zetten om de reinigingskracht en het resultaat van het te behandelen 
oppervlak te beoordelen en om het verbruik te meten. 

- Bij gebruik van kunststoffolie om de te behandelen delen af te dekken kunnen bv. door plooien in de folie 
kleurverschillen aan het oppervlak ontstaan. 

- Kleurverdieping veroorzaakt door kleurverdiepers en impregneringen kunnen uit zuigende oppervlakken niet 
restloos verwijderd worden. 

- Kleurverdiepingen door vocht kunnen met impregnatie-verwijderaar niet verwijderd worden. 
- Borstels uit natuurhaar worden bij aanraking met het product zacht en kunnen daardoor slechts beperkt 

gebruikt worden. 
- AKEMI® impregnatie-verwijderaar niet direct in contact brengen met planten, indien nodig direct met water 

spoelen. 
- Bij heel wat stenen kan het bij lange inwerking van de impregnatie-verwijderaar tot verdonkering komen. 

Deze verdwijnt normaal na meermaals spoelen met veel water waarbij wat AKEMI® steenreiniger gevoegd 
wordt. 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 
 
 
Veiligheidsaanwijzing: zie EG-veiligheidsbladen 
 
 
Technische gegevens: 
Verbruik:  ca. 5-20 m²/L (onverdund) 
Kleur:   geel achtig 
Dichtheid:  ca. 1,12 g/cm³ 
pH-waarde:  14› 
Opslag:   ca. 3 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring. 
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Ter attentie: 
Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze 
firma. Op grond van verschillende invloedsfactoren zijn deze toelichtingen alsook mondelinge of schriftelijke 
aanwijzingen niet bindend. De gebruiker is verzocht eigen stalen en proeven te maken; hierbij telt in het bijzonder het 
uitproberen van het product op een onopvallende plaats. 
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