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Caracteristici: 

  
AKEMI

® 
Stone Sealer este un produs de sigilare cu conţinut de solvenţi, pe bază 

de răşini acrilice de calitate superioară. Produsul este rezistent la intemperii şi nu 
se decolorează. Suprafeţele tratate pot fi îngrijite mai bine iar nuanţa lor de 
culoare devine mai intensă.  
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
® 

Stone Sealer se utilizează pentru sigilarea tipurilor poroase şi absorbante 
de piatră naturală şi artificială cum ar fi: marmură, ardezie, plăci solnhofer, gresie, 
granit, cuarţit, terrazzo sau beton aparent. 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Curăţare: Suprafaţa trebuie să fie curată, complet uscată şi fără straturi. Se 
recomandă următoarele produse, cu respectarea prescripţiilor din Fişa 
tehnică a acestora, în funcţie de natura pietrei şi a murdăriei: AKEMI

®
 Stone  

Cleaner, AKEMI
®
 Concrete Film Remover, AKEMI

® 
Rust Remover, AKEMI

® 

Algae and Moss Remover, AKEMI
® 

Wax Stripper, AKEMI
® 

Oil and Grease 
Remover Paste şi AKEMI

® 
Graffiti Remover. Suprafaţa se va clăti bine de 

fiecare dată, după curăţare. Înainte de efectuarea tratamentului de protecţie, 
piatra trebuie să fie complet uscată. Aceasta are loc de regulă în 1-2 zile 
după curăţare. 

2. Se aplică nediluat, uniform şi în strat subţire cu o pensulă, rolă sau dispozitiv 
de stropit; a se feri suprafaţa tratată de acţiunea razelor solare sau umezelii 
până la uscare. 

3. În funcţie de temperatură, se va lăsa să se usuce 10-60 de minute. 
4. În cazul suprafeţelor puternic absorbante, produsul se va aplica de două ori. 
5. Instrumentele de lucru se pot curăţa cu AKEMI

® 
Nitro-Dillution. 

6. Pentru curăţarea curentă se recomandă AKEMI
®
 Stone Soap. 

 
Indicaţii specia-
le: 

 Pentru protecţia mâinilor în timpul lucrului se va utiliza AKEMI
®
 Liquid Glove. 

 Produsul nu se va utiliza în cazul suprafeţelor glazurate, şlefuite fin şi polizate 
respectiv cu umezeală reziduală. 

 Durabilitatea produsului în spaţiile exterioare este limitată. Pentru suprafeţele 
exterioare se recomandă AKEMI

®
 Colour Intensifier. 

 Produsul de sigilare nu este indicat pentru produsele arse (cotto, clincher sau 
ceramică). 

 Obiectele sensibile la solvenţi (de ex. diferite mase plastice, cauciuc, 
suprafeţe lăcuite), aflate în zona de lucru trebuie protejate. 

 Pentru îndepărtarea stratului de sigilare se recomandă AKEMI
® 

Wax Stripper. 

 Pentru eliminarea regulamentară a deşeurilor, ambalajul trebuie golit complet. 
 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
 

Date tehnice: Acoperire:  circa 10-20 m
2
/l. 

Culoare:  incolor-transparent 
Densitate:  circa 0,87g/cm

3 

Depozitare:  2 ani în ambalajul original închis bine, în loc răcoros  
   şiferit 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 puţin vizibile sau de probă. 
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