
   

Sc. Holy Art Works Srl.; Tel: 0749-981081; info@akemi.ro 

 

   
 

Intensive Cleaner Protector W Cement Film Remover 

 

CERAMICS 
Curăţarea, protejarea şi îngrijirea gresiei şi faianţei ceramice, ceramicii fine, clincherului cu produse AKEMI  

 
Utilizarea produselor profesionale AKEMI asigură frumuseţea durabilă a placărilor de înaltă calitate 
 

1. Curăţenia după terminarea lucrărilor de placare 
Pentru îndepărtarea murdăriei rezultate în urma lucrărilor de placare (de ex. resturi de materiale de rostuire şi de 
construcţie) vă recomandăm folosirea AKEMI

®
Ceramics Cement Film Remover (nediluat sau diluat până la 1:20 cu apă). 

2. Curăţenia de întreţinere a placărilor ceramice 
Crystal Clean este excelent pentru curăţenia zilnică. Se diluează 4-5 capace din acest produs într-o găleată cu apă (circa 8 
l), apoi se aplică cu un mop. Rezultatul: o suprafaţă curată şi fără urme. 

3. Curăţenia spaţiilor sanitare 
Pentru îndepărtarea depunerilor persistente de calcar, săpun şi urină din băi şi WC-uri este indicat produsul Urine Scale 
and Limescale Remover. Ca adaos ocazional în soluţia de spălat recomandăm Disinfectant Cleaner. Acest produs poate fi 
folosit şi pentru curăţarea zilnică a chiuvetelor, armăturilor, pereţilor despărţitori ai cabinelor de duş, bazinelor de înot şi 
băilor. 
Ceramics Mildew Remover este recomandat pentru îndepărtarea rapidă şi temeinică a mucegaiului şi a petelor de 
mucegai de pe rosturile de ciment şi silicon din spaţiile sanitare respectiv de pe tipurile de piatră naturală, zidării, 
tencuieli sau alte suprafeţe-suport minerale. 
Object Disinfectant este un produs cu acţiune rapidă, gata de utilizat, destinat pentru dezinfectarea obiectelor care vin 
în contact direct cu corpul (de ex. clanţe, capace WC, armături). Produsul are un spectru larg de acţiune asupra 
bacteriilor, virusurilor şi ciupercilor şi este certificat de către Asociaţia pentru Igiena Aplicată din Germania (VfAH). 

4. Îndepărtarea petelor 
Informaţii referitoare la îndepărtarea petelor şi murdăriei puteţi obţine din catalogul nostru, aflat la comercianţii de 
specialitate AKEMI sau pe pagina web AKEMI: www.akemi.ro 

5. Tratament de protecţie 
Pentru tratamentul de respingere a apei, murdăriei şi uleiurilor recomandăm pentru suprafeţele de ceramică fină, 
clincher şi ceramică absorbantă din bucătării, băi respectiv alte suprafeţe supuse murdăririi produsul nostru Ceramics 
Protector W. După întărire produsul nu dăunează sănătăţii – certificat de LGA Nürnberg. 


