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Mild Stone Soap Crystal Clean                          Triple Effect 
 
 

Curăţarea şi îngrijirea zilnică a pietrei naturale şi artificiale 
AKEMI oferă un program de produse complet pentru curăţarea şi îngrijirea zilnică a suprafeţelor de piatră naturală şi 

artificială, care este în continuu dezvoltat şi îmbunătăţit. 
Prin curăţarea zilnică se înţelege înlăturarea murdăriei depuse, de ex. nisip, praf etc. 

Pentru această curăţare de întreţinere, AKEMI oferă produse  
cu sau fără componente de îngrijire. 

 
În cazul produselor de curăţare cu componente de îngrijire, este vorba despre produse care protejează suprafeţele de piatră 
naturală şi artificială, le îmbunătăţesc aspectul şi le fac mai puţin sensibile. Aici sunt recomandate în special săpunul pentru 

piatră AKEMI Mild Stone Soap şi produsul de întreţinere AKEMI Cotto Wischpflege, iar pentru suprafeţele mici  
AKEMI Triple Effect. 

Pe lângă aceste produse încercate, AKEMI a dezvoltat un produs de curăţare fără reziduuri şi fără componente de îngrijire, 
AKEMI Crystal Clean. Prin formula sa echilibrată, AKEMI Crystal Clean nu lasă urme pe suprafeţe şi nu trebuie clătit. 

 
 

 
Proprietăţi 

Mild Stone Soap / 
Cotto Wischpflege 

(concentrat) 

 
Crystal Clean 
(concentrat) 

 
Crystal Clean 

(pompă spray) 

 
Triple Effect 

(pompă spray) 
Timp de uscare circa 10-20 min. circa 1-5 min. circa 1-5 min. a se şterge cu laveta 

Lipsa urmelor pe suprafeţe 
absorbante 

foarte corespunzător foarte 
corespunzător 

foarte 
corespunzător 

a se şterge cu laveta 

Lipsa urmelor pe suprafeţe 
puţin absorbante sau deloc 
(de ex. ceramică/gresie din 

ceramică fină) 

  
foarte 

corespunzător 

 
foarte 

corespunzător 

a se şterge cu laveta 

Respinge uleiurile, grăsimile şi 
apa 

   corespunzător 

Respinge murdăria (de ex. 
urme de tocuri) 

corespunzător   corespunzător 

Valoare pH circa 10 (concentrat) circa 7 
(concentrat) 

circa 7 circa 7 

Concentraţia de utilizare 20-40 ml/10 litri apă 50-100 ml/10 litri 
apă 

gata pentru 
utilizare 

gata pentru utilizare 

Cerinţe de igienă  foarte 
corespunzător 

foarte 
corespunzător 

 

Reîmprospătarea luciului    corespunzător 
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Domenii de utilizare     

Pardoseli foarte corespunzător foarte 
corespunzător 

  

Pervazuri, tejghele, suprafeţe 
de lucru bucătărie  

  foarte 
corespunzător 

foarte 
corespunzător 

Cabine de duş   foarte 
corespunzător 

 

Curăţenia zilnică foarte corespunzător foarte 
corespunzător 

foarte 
corespunzător 

foarte 
corespunzător 

Îngrijirea zilnică foarte corespunzător   foarte 
corespunzător 

 
 

Produse AKEMI de curăţare şi îngrijire 

Crystal Clean 

Produs destinat pentru îndepărtarea zilnică a murdăriilor uşoare de pe suprafeţele de piatră naturală şi artificială 
respectiv de gresie, clincher şi ceramică. Se usucă rapid şi nu lasă urme. 

Pompă spray 500 ml (gata pentru utilizare)      Nr. art. 1 09 54 

Flacon 1000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 09 55 

Canistră 5000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 09 56 

Mild Stone Soap 

Produs destinat pentru curăţarea şi îngrijirea zilnică a suprafeţelor de piatră naturale şi artificiale. Protejează piatra în caz 
de utilizare sistematică. Structura şi culoarea pietrei rămân neschimbate. 

Flacon 1000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 08 30 

Canistră 5000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 08 31 

Cotto Wischpflege 

Produs destinat pentru curăţarea zilnică a tuturor suprafeţelor de cotto, teracotă şi terres-quintes respectiv plăci şi 
căptuşeli de cărămidă neglazurate. 
Curăţă şi îngrijeşte într-o singură etapă de lucru. 

Flacon 1000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 19 12 

Canistră 5000 ml (concentrat)       Nr. art. 1 19 13 

Triple Effect – spray 

Pompă spray destinat pentru impregnarea zilnică a suprafeţelor mici din piatră naturală şi artificială. 
Triplă acţiune într-o singură etapă de lucru: curăţă, protejează şi îngrijeşte. 

Pompă spray 250 ml (gata pentru utilizare)      Nr. art. 1 18 53 

Pompă spray 500 ml (gata pentru utilizare)      Nr. art. 1 08 46 

 
 


