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Značilnosti:   AKEMI® Rostentferner je intenzivno čistilno sredstvo na bazi anorganskih 

  kislin z neionskimi tensidi ter inhibitorjev rje. Izdelek ne vsebuje solne kisline. 
  Vsebovani tensidi so biološko razgradljivi. 

 
Področje uporabe:          AKEMI® Rostentferner se uporablja za odstranjevanje rjastih obarvanj v 

  notranjosti kamna kakor tudi na površini. To velja za naravne in umetne kamne, 
  ki so obstojni na kisline. Izdelek obloži strukture v naravnih kamnih (granit, 
  gnajs), ki povzročajo rjavenje, in tako prepreči ponoven nastanek rje.  
  AKEMI® Rostentferner je idealen za talne obloge. Za navpične površine kot 
  so fasade in stenske obloge se priporoča uporaba AKEMI® Rostentferner – 
  Paste v obliki gela. 

 

Navodilo za uporabo:   1.  Nerazredčenega nanesite s trdim čopičem ali lopatko na popolnoma suho 
      površino kamna. Za preprečitev ponovnega rjavenja na neobdelani  
          površini in barvnih razlik, je treba obdelati celotno površino. 

 2. Pustite delovati do 24 ur. 
 3. Potrebno je preprečiti,da se obdelana površina posuši; priporočamo, da jo 
     pokrijete s folijo iz umetne mase. 
 4. Temeljito sperite z vodo, dokler niso odstranjeni vsi ostanki izdelka. 
 5. Če je potrebno, postopek ponovite na suhem kamnu.  
 6. Po končanem postopku priporočamo, da površino zaščitite z         
     AKEMI®Steinimprägnierung ali AKEMI®Anti–Fleck. S tem preprečimo vdor 
     vode v kamen kot dodaten ukrep proti ponovnem rjavenju. 

 
Posebna opozorila:   - Izdelek načne kamen, ki vsebuje apnenec, se zato v nobenem primeru ne 
       sme uporabljati na poliranem marmorju, apnencu in terrazzu, eloksalu in 
       emajlu. V primeru dvoma napravite preizkus na neopaznem mestu. 
    - Pred začetkom priporočamo, da napravite vzorec na manjši površini, da 
       ocenite moč čiščenja in izgled po obdelavi in določite, kakšna je poraba 
       izdelka.  

  - Rastline ne smejo priti v stik z izdelkom, če se to zgodi, jih je treba takoj 
     sprati z vodo. Koncentrata in raztopine se ne sme izprazniti v bližini nasadov. 
  - Če pustimo izdelek dlje časa delovati, lahko povzroči rahlo potemnitev pri 
     nekaterih vrstah kamna, ki praviloma izgine po večkratnem intenzivnem 
     spiranju z vodo, ki ji dodamo nekaj čistila AKEMI®Steinreiniger. 
  -   Embalažo je treba popolnoma izprazniti, preden gre v smeti. 

 
Varnostna navodila:      Glej ES Varnostni list. 
 
Tehnični podatki:   Poraba   cca 10-20 m2/l (nerazredčen) 

  Barva:   rumenkasta 
   Gostota:  cca 1,20 g/cm3 

  pH vrednost:  < 1 
 
Skladiščenje:   3 leti v dobro zaprti originalni embalaži pri hladnem skladiščenju, kjer ne more 

  priti do zamrznitve. 
 
Upoštevati:   Zgornje navedbe so podane na osnovi najnovejših razvojnih dognanj in tehnike 

  uporabe v našem podjetju. Ker je uporaba in predelava izven možnosti naše 
  kontrole, iz te vsebine tehničnih navodil ne more izhajati nobena odgovornost 
  proizvajalca. 

 
 
 

                            TDS 11.15 
AKEMI GmbH · Lechstraβe 28 · D-90451 Nünberg · Nemčija 

Tel. +49-911/64296-0 · Fax +49-911/644456 · www.akemi.com 


