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                         Pečať na kameň (hodvábny lesk) 

 
Technické listy         

 
 
Charakteristika: AKEMI pečať na kameň (hodvábny lesk) je produkt na uzatváranie povrchu kameňa na 

báze rozpúšťadiel z vysoko účinných akrylových živíc. Produkt je odolný voči 
poveternostným vplyvom a nežltne. Ošetreným plochám sa zvýrazní ich farebný odtieň 
a dodá hodvábny lesk. Povrchy sa ľahšie čistia.  

 
Oblasť použitia:  

AKEMI pečať na kameň (hodvábny lesk) sa používa na uzavretie poréznych 
a nasiakavých prírodných a umelých kameňov ako napr.  mramor, bridlica, Solnhofen, 
pieskovec, žula, kremeň, terazzo, betón. Používa sa na neleštené, pórovité,  rezané, 
brúsené plochy.  

Inštrukcie: 
1. Čistenie: 

Povrch musí byť čistý, absolútne suchý a bez náterov. V závislosti od druhu 
a znečistenia kameňa odporúčame prednostne použiť tieto produkty, pričom dávame 
do pozornosti dané technické listy:  
AKEMI čistič kameňa 
AKEMI odcementovač 
AKEMI odhrdzovač 
AKEMI odvoskovač 
AKEMI odstraňovač zelene a rias 
AKEMI odstraňovač oleja a tukov 
AKEMI odstraňovač graffiti 
Po čistení kameň bez výnimky opláchnite vodou. Pred aplikáciou musí byť kameň 
úplne suchý. Spravidla je to až po 1-2 dňoch. 

2. Neriedený produkt naneste štetcom, valčekom, mopom alebo sprejom rovnomerne 
v tenkých vrstvách. Zabezpečte, aby ošetrené plochy neboli vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu  a vplyvu vlhkosti, kým produkt nevyschne. 

3. V závislosti od teploty nechajte schnúť 10 až 60 minút. 
4. Pri veľmi nasiakavých materiáloch postup zopakujte dvakrát. 
5. Na čistenie použitých nástrojov je vhodné použiť AKEMI nitro-riedidlo. 
6. Na pravidelné čistenie ošetrených povrchov je vhodné AKEMI mydlo na kameň. 

 
Špeciálne inštrukcie:  
 

 Na ochranu rúk používajte AKEMI tekuté rukavice. 

 Produkt nie je vhodný na glazované, jemne brúsené, leštené a navlhnuté povrchy. 

 Trvanlivosť účinku je obmedzená vo vonkajších priestoroch, odporúča sa tam preto 
použiť AKEMI prehlbovač farby. 

 Neodporúča sa použiť AKEMI pečať na kameň na pálené materiály ako je cotto, tehla, 
kameniny. 

 Pri práci ochráňte okolité materiály a plochy, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá (rôzne 
syntetické materiály, guma, lakované predmety). 

 Nesprávne nanesený produkt môže byť odstránený pomocou AKEMI odvoskovača. 

 Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly. 
 
 
Bezpečnostné pokyny: pozri Bezpečnostné listy 
 
Technické údaje: Spotreba: cca 10-20 m²/ liter 
 Farba:  bezfarebný transparentný 

 Hustota:  0,91 g/ cm³ 
 Doba použiteľnosti: 3 roky v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom a tmavom 

mieste. Chráňte pred mrazom. 
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Upozornenia: Vyššie uvedené informácie sú založené na poznatkoch posledných fáz nášho výskumu 
a aplikačnej technológie. Vzhľadom k početným rôznym ovplyvňujúcim faktorom tieto 
informácie, rovnako ako aj ďalšie ústne a písomné technické poradenstvo, musia byť 
považované za nezáväzné rady. Užívateľ je povinný v každom konkrétnom prípade 
vykonať test výrobku na nenápadnom mieste alebo zhotoviť skúšobnú vzorku. 
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