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Caracteristici: 

 
AKEMI

®
 Algae and Moss Remover POWER este un produs de curăţare cu 

caracter uşor alcalin, pe bază de compuşi activi de clor. Produsul nu 
conţine solvenţi. 
 

Domeniu de utilizare: AKEMI
®
 Algae and Moss Remover POWER se foloseşte la îndepărtarea 

rapidă şi temeinică a depunerilor naturale de pe faţade, acoperişuri, pereţi, 
pardoseli din piatră naturală sau artificială cum ar fi: marmură, granit, piatră 
artificială de beton etc. Decolorările organice cauzate de cartonaje, 
vegetaţie, păsări, tutun etc. sunt îndepărtate excelent de AKEMI

®
 Algae 

and Moss Remover POWER. 
  

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. A se îndepărta mecanic grosul depunerilor. 
2. a) Flacon/canistră: 
           Produsul se aplică nediluat cu o pensulă sau burete. 

b) Flacon cu pulverizator: 
           Produsul se pulverizează uniform de la circa 25 cm distanţă. 
3.      A nu se lăsa să se usuce. Aplicarea se repetă dacă este nevoie. 
4.      După circa 10-20 minute de acţionare se va spăla bine cu apă şi 

     perie. 
Indicaţii speciale:  Produsul este înregistrat la Institutul Federal German pentru Protecţia 

şi Medicina Muncii (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin) la nr. N-46237 şi la Institutul Federal German pentru 
Evaluarea Riscurilor (Bundesinstitut für Risikobewertung) la nr. 
2054843. 

 A se purta mănuşi corespunzătoare de protecţie. 

 A se evita contactul direct al produsului cu vegetaţia, în caz contrar a 
se clăti cu apă imediat. 

 A se evita contactul produsului cu metale, lemn, îmbrăcăminte etc., 
pericol de decolorare respectiv acţiune puternică de înălbire. În caz de 
dubii se va încerca pe o suprafaţă puţin vizibilă. 

 A nu se turna înapoi în ambalaj produsul folosit. 

 A se proteja de acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii. 

 Pulverizatorul ambalajului trebuie îndepărtat şi curăţat cu apă după 
folosire. 

 În vederea colectării regulamentare a deşeurilor ambalajul trebuie golit 
în totalitate. 

 
Indicaţii privind  
securitatea: 
 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
  

Date tehnice: Consum: circa 10 – 20 m
2
/litru  

Culoare: galben transparent 
Densitate: 1,10 g/cm

3
 

pH:  circa 11 
Depozitare: circa 1 an în ambalajul original bine închis, în loc  
  răcoros şi ferit de îngheţ    

 
Atenţie! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a 

tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroşilor factori 
influenţatori, aceste date respectiv indicaţii tehnice de utilizare orale sau 
scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare 
dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafeţe mai puţin vizibile 
sau de probă. 
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