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AKEMI®         Antimos Longlife 
_________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 
Karakteristiek: 
AKEMI® antimos Longlife is een zelfwerkzaam, waterverdunbaar reinigingsconcentraat op basis van 
tensiden met hulpstoffen. Het product is vrij van chloor, zuren, logen en oplosmiddelen. 
 
Gebruik: 
AKEMI® antimos Longlife dient voor duurzame verwijdering van organische groenaanslag uit 
steenplaten, gevels, daken, vloeren, trappen, muren en wanden uit natuur- en kunststeen zoals marmer, 
graniet, Solnhofer, Quarzit en beton evenals keramiek, kunststof en hout. De werking houdt meer dan 
een jaar en is daardoor ideaal geschikt ter voorkoming van groene, glibberige aanslag.  
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Erg bevuilde delen eerst mechanisch reinigen of intensief reinigen met AKEMI® antimos Power. 
2. Concentraat verdunnen met water 1:10 tot 1:50. 
3. Verdunde oplossing met een gietkan of sproeitoestel opbrengen en laten inwerken; optimale 

verwerkingstemperatuur: 10 – 25°C 
4. Behandelde oppervlakken minstens 4 uren tegen regen beschermen. 
5. de resten van de aanslag worden na enige dagen door de regen weggewassen of kunnen door 

middel van een waterstraal verwijderd worden. 
 
Opgelet: 

- Gebruik biociden veilig 
- Meestal is er geen aggresiviteit op tuinplanten (rozen, bomen, vaste planten), maar door de 

diversiteit van planten, echter, kan geen sluitende uitspraak over deze gemaakt worden. 
Daardoor niet met planten in aanraking brengen, zonodig met veel water afspoelen. 

- Gebruikt product niet terug in verpakking gieten. 
- Het product niet aanbrengen bij directe zoninwerking of hitte. 
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 

 
Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 
 
Technische gegevens: 
Verbruik:  ca. 50 m²/liter bij verdunning 1:10 
Kleur:   helder, kleurloos 
Dichtheid:  ca. 1,00g/cm³ 
Ph-waarde:  ca. 7 
Werkzame stof: quaternaire ammoniumverbindingen 
Opslag:  ca. 2 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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