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Egenskaper: AKEMI® Super Gloss er et løsningsmiddelholdig produkt laget av 
overlegen syntetisk harpiks og voks. Produktet er preget av følgende 
egenskaper: 
 
- hurtigtørkende 
- sterk fargeforsterkning 
- høy glansgrad 
- stabil ifht. gulning 
- vann- og smussbestandig 
- spesielt lettstelt på grunn av lukket, plan overflate 

 

Bruksområde:  

 
 
AKEMI® Super Gloss er egnet til å behandle grove, slipte, porøse og 
absorberende overflater laget av naturlige og kunstige steiner, bl.a. 
marmor, granitt, skifer, plater fra Solnhofen, sandstein, kvartsitt, 
terrazzo og blank betong. Spesielt egnet for hjørner, kanter eller 
rammer som ikke kan poleres mekanisk. 

 

Bruksanvisning: 

 

 
 
1. Rengjøring: overflaten må være ren, helt tørr og fri for alt 
    lag. Avhengig av typen stein og graden av tilsmussing, kan den 
    Følgende AKEMI®-produkter kan anbefales, vennligst betal 
    ta hensyn til våre pleieanbefalinger så vel som våre tekniske data 
    Plater: Steinrens, Betongfilmfjerner, Rustfjerner, 
    Alge- og mosefjerner POWER, voksfjerner, olje og fett 
    Remover Paste, Graffiti-Fjerner. Skyll godt med vann uten feil 
    etter rengjøring. Før steinen får sin beskyttende behandling, mål den 
    være helt tørr. 
2. Påfør ufortynnet og jevnt i et tynt lag med pensel, malerull eller 
    Mikrofiber klut/mopp; unngå direkte solinnstråling og fuktighet frem til 
tørking. 
3. La overflaten tørke i 10 til 60 minutter, avhengig av temperaturen. 
4. For svært sugende overflater påføres to ganger. 
5. Verktøy kan rengjøres med AKEMI® Nitro-Dilution. 
6. For vanlig rengjøring AKEMI® Mild Stone Soap eller AKEMI® Crystal 
    Clean har vist de beste resultatene. 

 
 
Spesielle merknader: 

 
 
- Bruk AKEMI® Liquid Glove for å beskytte hendene. 
- Super Gloss må ikke brukes på glasert, finslipt, polert el 
  fuktige overflater. 
- Holdbarheten utendørs er begrenset, vi anbefaler å bruke AKEMI® 
  Fargeforsterker i stedet. 
- AKEMI® Super Gloss er ikke egnet for brente produkter, som f.eks. 
  klinker eller steinvarer. 
- AKEMI® Super Gloss er ikke ripesikker. 
- Gjenstander som er følsomme for løsemidler, f.eks. ulike syntetiske 
  materialer, gummi, lakkerte deler) i arbeidsområdet må være 
  beskyttet. 
- Super Gloss kan utmerket fjernes med AKEMI® Universal 
  Fortynning. 
- For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt. 
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Tekniske data: Farge: Gulaktig gjennomsiktig 
Tetthet: Ca. 1,43 g/cm³ 

 
 

 

Oppbevaring: Hvis lagret tørt og kjølig (5-25°C) i lukket originalbeholder minst 2 år fra 
produksjon. 

 

Helse og sikkerhet: 

 
Les sikkerhetsdatabladet før håndtering eller bruk av dette produktet. 

 

Viktig merknad: 

 
 
Informasjonen ovenfor er basert på siste utviklingsstadium og 
applikasjonsteknologi. På grunn av en rekke ulike påvirkningsfaktorer, 
må denne informasjonen – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske 
råd – betraktes som uforpliktende hint. Brukeren er i hvert enkelt tilfelle 
forpliktet til å utføre ytelsestester, inkludert, men ikke begrenset til, test 
av produktet, i et lite iøynefallende område eller på et prøvestykke. 

                                                                                                       


