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AKEMI®               Pro Scrub 

_________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 

Karakteristiek: 

AKEMI® Pro Scrub is een vloeibaar, licht alkalisch abrasief reinigingsmiddel op basis van fijne 

abrasiva, tensiden en andere hulpstoffen. Het product is vrij van microplastiek en biologisch 

afbreekbaar. 

 

Gebruik: 

AKEMI® Pro Scrub dient voor het verwijderen van aangedroogde etensresten of andere verdroogde 

vervuilingen, lichte kalkaanslag evenals metalen deeltjes op tafels, werkbladen, vensterbanken, 

schappen, douches enz. uit fijngeslepen ,gepolijste, gesatineerde of geborstelde natuur- en kunststeen 

zoals graniet, marmer, keramiek, kwartcomposiet. 

 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Schudden voor gebruik 

2. Sterke vervuiling of aangedroogd vuil eerst mechanisch verwijderen (afschrapen). Losse 

partikels wegvegen of opzuigen. 

3. AKEMI® Pro Scrub op het licht bevochtigd oppervlak aanbrengen en met een vod onder lichte 

druk wrijven tot de vervuiling weg is. Opgedroogde AKEMI® Pro Scrub kan met water terug 

geactiveerd worden. 

4. Nadien overtollig AKEMI® Pro Scrub en het vuil met een papier of stofdoek wegnemen. 

5. Aansluitend met zuiver water nareinigen. 

 

 

Opgelet: 

- Glanzende, licht krasgevoelige oppervlakken kunnen door te hoge druk bij het gebruik van 

AKEMI® Pro Scrub glansverlies leiden.   

- Achtergebleven resten van onderhoudsmiddel kunnen met AKEMI® Pro Scrub verwijdert 

worden. Indien er kleurschakering ontstaat het volledige oppervlak bewerken met AKEMI® Pro 

Scrub. 

- In de poriën of op ruwe oppervlakken kunnen partikels van het abrasief schuurmiddel zich 

afzetten. Deze kunnen met AKEMI® Steenreiniger of AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner  

en een fijne borstel verwijderd worden. 

 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

 

Technische gegevens: 

kleur:   melkwit 

dichtheid:  1,4g/cm³ 

ph-waarde:  10 

 

 

Opslag:  2 jaar in goed gesloten, originele verpakking koel bewaren.  
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Aandacht: 

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. 

De gebruiker is daarom verbonden 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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