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 POWER  LONGLIFE 
 

Anti-Grün POWER 
Curăţător Anti-verdeaţă POWER 

• Ideal pentru curăţarea rapidă a depunerilor verzi 
• Pentru evitarea colorării în verde (de ex. plante) 

 

Anti-Grün LONGLIFE 
Curăţător Anti-verdeaţă LONGLIFE 

• Ideal pentru curăţarea rapidă a depunerilor verzi 
• Împiedică reapariţia depunerilor verzi 

 

Domenii de utilizare Curăţător Anti-verdeaţă 
POWER 

Curăţător Anti-verdeaţă 
LONGLIFE 

Curăţă depunerile naturale foarte corespunzător foarte corespunzător 

Curăţă colorările naturale-organice cauzate de flori, 
frunze, găinaţ, scrum, etc. 

 
foarte corespunzător 

 

Utilizare pentru piatra naturală şi artificială foarte corespunzător foarte corespunzător 

Utilizare pentru zidării (clincher, tencuieli) corespunzător condiţionat foarte corespunzător 

Utilizare pentru lemn (pereţi, terase)  foarte corespunzător 

Utilizare pentru mase plastice  foarte corespunzător 

Utilizare pentru ţiglă  foarte corespunzător 

Agresivitate faţă de plantele din grădină (de ex. 
iarbă, copaci, tufişuri) 

da nu* 

Proprietăţi   

Conţinut de clor foarte corespunzător  

Nu conţine clor, acizi, baze  foarte corespunzător 

Miros în timpul prelucrării miros uşor fără miros 

Timp de acţionare (începerea efectului) după circa 10-20 minute  după circa 3-6 zile 

Efect durabil împotriva depunerilor verzi corespunzător condiţionat foarte corespunzător 
circa 12 luni 

Concentraţia de utilizare gata pentru utilizare 1:10-1:50 
(diluabil cu apă) 

Consum circa 10-20 m
2
/litru circa 50 m

2
/litru 

(în cazul diluării de 10 ori) 

 
* Producătorul nu deţine date de acest fel. Nu se poate stabili exact datorită gradului variabil de înmulţire a plantelor. 
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Sfatul nostru pentru utilizarea în exterior: 

1. Suprafeţe noi exterioare: prima curăţare cu produsul pentru curăţarea pietrei AKEMI Steinreiniger sau produsul pentru 
îndepărtarea voalului de ciment AKEMI Zementschleierentferner  
Suprafeţe vechi: curăţare rapidă şi intensivă cu AKEMI Curăţător Anti-verdeaţă POWER în caz de murdărire  şi depuneri 
accentuate. 

2. Impregnare cu AKEMI Steinimprägnierung (fără intensificarea culorii) sau cu AKEMI Farbtonvertiefung (cu intensificarea 
culorii). 
Astfel se obţine efectul de respingere a apei şi murdăriei. 

3. Protecţie durabilă împotriva reapariţiei depunerilor verzi cu AKEMI Curăţător Anti-verdeaţă LONGLIFE. 
 
 

Ambalaj**     Nr. art. 

Curăţător Anti-verdeaţă POWER      
Flacon 500 ml (cu cap de pulverizare)   1 08 25 
Flacon 1000 ml      1 08 32 
Canistră 5000 ml        1 08 33 

Curăţător Anti-verdeaţă LONGLIFE 
Flacon 1000 ml     1 09 83 
Canistră 5000 ml        1 09 84 
 
**Ambalaje mai mare la cerere 
 


