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       Platinum Liquid sau L-Spezial – 900 ml 
 
     
 

 
 
 
 

 

AKEMI® PLATINUM 
Adezivul de prima clasă pe bază de epoxiacrilat pentru piatră – transparent, rapid şi puternic! 

 

Proprietăţile produsului 

Platinum L-Special 

 consistenţă: gel 

 culoare: transparent (uşor opac în straturi mai groase) 

 densitate: circa 1,1 g/cm
3
 

 
Platinum Liquid 

 consistenţă: lichid 

 culoare: transparent 

 densitate: circa 1,0 g/cm
3
 

 
Ambele produse Platinum 

 baza: epoxiacrilat 2 componenţi 

 adaos întăritor 1-3 % 

 forţă de lipire: mare 

 rezistenţă iniţială şi posibilitate de prelucrare (şlefuire, găurire, frezare) în timp scurt (15 minute
1
) 

 uscarea rapidă a suprafeţei (de la 15 minute
1
) 

 protecţie îmbunătăţită împotriva decolorării cauzate de razele UV 

 pot fi polizate foarte bine 

 pot fi colorate cu pastele sau concentratele lichide  de culorare AKEMI
®
 (pe bază de poliester) 

1
) în funcţie de temperatură cantitatea de întăritor şi grosimea stratului de adeziv 

 

Domeniul de utilizare 

Platinum L-Special 
Datorită consistenţei sale (gel) este ideal pentru lipirea şi chituirea pietrelor naturale şi artificiale (ca marmura, granitul, 
piatra artificială de beton, terrazzo, piatra compozită) chiar şi în cazul suprafeţelor verticale. De asemenea, se poate utiliza 
pentru modelarea colţurilor şi muchiilor. 
 
Platinum Liquid 
Datorită consistenţei sale (lichid) este foarte bun pentru lipirea şi chituirea  pietrelor naturale şi artificiale (ca marmura, 
granitul, piatra artificială de beton, terrazzo, piatra compozită) în cazul suprafeţelor orizontale. De asemenea se poate utiliza 
pentru întărirea plăcilor din piatră cu produse din fibre de sticlă (laminare) şi pentru producerea pietrei artificiale din praf de 
rocă şi nisip. 
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Avantaje competitive faţă de adezivul standard pe bază de poliester 
 culoare proprie aproape cristal-transparentă din cauza compoziţiei de 100% epoxiacrilat pur 

 forţă de lipire mai mare 

 duritate iniţială şi posibilitate de prelucrare (fără folosirea hârtiei abrazive) în timp mai scurt  

 uscare superficială mai rapidă şi mai bună  
 
 
Produs  Ambalaj   Nr. art. 

Platinum 900 ml   1 07 25 
L-Spezial 

Platinum 900 ml   1 07 26 
Liquid 
 
Atenţie: Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare actual şi a tehnicii folosite de firma noastră. 
Datorită numeroşilor factori influenţatori, aceste date respectiv indicaţiile tehnice de utilizare orale sau scrise au doar 
caracter informativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafeţe nevizibile 
sau de probă. Se vor respecta specificaţiile noastre tehnice (www.akemi.ro) 
 


