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 Colour Intensifier  Darkener Super 
 
 
 

Produs pentru intensificarea nuanţelor de culori 

Rezultate ultrabune în siguranţa alimentară şi intensificarea nuanţelor pentru toate sortimentele de piatră naturală şi 
artificială. 

 

Domeniul de utilizare: 
- produce intensificarea ultraputernică a culorii şi structurii pietrei şlefuite sau polizate fin 
- ascunde fisurile mici şi zgârieturile, creează o suprafaţă de piatră omogen frumoasă 
- poate fi utilizat pe toate suprafeţele absorbante de piatră 
- recomandat pentru piatra de toate culorile, în special pentru piatra neagră cum ar fi: Nero Assoluto, Impala Dark, Galaxy 
Black şi Zimbabwe Black 
- produsul aplicat în exces poate fi înlăturat cu uşurinţă înainte de uscare 
 

Proprietăţi: 
- impregnare specială pentru respingerea apei şi a murdăriilor 
- suprafeţele tratate îşi păstrează capacitatea de a respira 
- după solidificare nu prezintă niciun pericol în contactul cu alimentele (omologat de institutul de testare „ATC GmbH) 
- rezistenţă extrem de bună la intemperii 
- durabilitate foarte mare 
- cu miros redus 
- este lucios 
 
 
Atenţie: a se respecta indicaţiile din specificaţiile tehnice (www.akemi.ro). 
 
 
Ambalaj   Nr. art. 
250 ml   1 19 96 
1000 ml   1 09 97 
5000 ml   1 09 98 
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Proprietăţi  Colour Intensifier  
SUPER 

Colour Intensifier  
 

Colour Intensifier 
W  

 

Recomandat  pentru culorile
1
 speciale de 

piatră 
 închise şi negru toate toate 

Folosire pe suprafeţe polizate/şlefuite fin
1
  foarte bine nu nu 

Folosire pe suprafeţe aspre/şlefuite aspru
1
  bine foarte bine  foarte bine 

Rezistenţă la intemperii  foarte bună foarte bună foarte bună 

Miros la prelucrare  redus redus fără 

Acoperire per litru  10-20 m
2
 10-20 m

2
 5-15 m

2
 

Începerea protecţiei (20°C)  1-2 zile ~ 1 zi 2-3 zile 

Protecţie totală (20°C)  după ~7 zile după ~5-7 zile după ~14 zile 

Intensificarea nuanţei de culori în cazul 
pietrelor calcaroase (circa 3 ani) 

 bună bună bună 

Intensificarea nuanţei de culori în cazul 
pietrelor cu conţinut de silicaţi (circa 5 ani) 

 foarte bună foarte bună foarte bună 

Capacitate de respiraţie  foarte bună foarte bună foarte bună 

Utilizare pe suprafeţe umede  nu nu da 

Siguranţă alimentară testată de un institut  --- LGA ATC 

 
1
 A se încerca în prealabil pe o suprafaţă de probă 

 


