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Caracteristici: 

 
AKEMI

®
 Urine Scale and Limescale Remover este un concentrat de curăţare 

diluabil cu apă, pe bază de acizi anorganici cu tenside neionice. Tensidele din 
compoziţie se descompun biologic potrivit normelor privind substanţele tensioac-
tive. 
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
®
 Urine Scale and Limescale Remover îndepărtează depunerile de urină, 

calcar şi resturile întărite de săpun etc. de pe suprafeţele rezistente la acizi. Pro-
dusul este indicat pentru curăţarea şi acoperirea eficientă a pardoselilor şi pereţi-
lor şi a altor suprafeţe sanitare de ex. armături, WC, pisoare. 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. În funcţie de gradul de murdărire, nediluat sau diluat cu apă până la 1:5 (de 
ex. 100 ml produs în 500 ml apă). 

2. Se pulverizează produsul nediluat sau diluat ori se aplică cu un burete, cârpă 
sau mop pe suprafeţele de curăţat. 

3. Se lasă să acţioneze circa 10 minute, eventual se utilizează o perie sau un 
răzuitor. Apoi se clăteşte bine cu apă curată. 

4. Procesul de curăţare se repetă la nevoie. 
 

Indicaţii specia-
le: 

 A nu se amesteca sau utiliza concomitent cu produse pe bază de soluţii de 
înălbit cu clor activ (de ex. AKEMI

®
 Algae and Moss Remover Power). 

 AKEMI
®
 Urine Scale and Limescale Remover atacă piatra cu conţinut de 

calcar şi nu se va utiliza în niciun caz pentru marmură, calcar şi terazzo res-
pectiv eloxal şi email. În caz de dubii se va încerca pe o suprafaţă puţin vizibi-
lă. 

 Picăturile căzute pe suprafeţele nerezistente la acizi vor fi îndepărtate imediat 
şi clătite bine cu apă curată. 

 A se feri vegetaţia de contactul direct cu produsul, în caz contrar se va clăti 
imediat cu multă apă. A se feri vegetaţia de contactul cu soluţiile concentrate 
sau dizolvate ale produsului. 

 Acţiunea mai lungă a produsului poate cauza o uşoară închidere a culorii 
anumitor tipuri de piatră. Aceasta dispare de regulă după spălarea de câteva 
ori cu apă la care se adaugă puţin AKEMI

®
 Stone Cleaner. 

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

 

Indicaţii privind  
securitatea: 
 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
  

Date tehnice: Acoperire: circa 10 – 20 m
2
/litru (nediluat) 

Culoare: gălbui, transparent 
Densitate: circa 1,24 g/cm

3 

pH:  < 1 (concentrat) 
Depozitare: 2 ani 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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