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Egenskaper: AKEMI® Porefyller er et bruksklart produkt basert på høy kvalitet 
akrylharpiksdispersjoner. Den reagerer på en motstandsdyktig 

polymerfilm med følgende egenskaper: 
 
- intensiverer den naturlige fargen og strukturen til steinen 

- gir satengglans på matte overflater uten mekanisk etterbearbeiding 
- vann- og smussavvisende effekt 
- lite lukt 

- for periodisk bruk 
- for innendørs bruk 

 

Bruksområde:  

 

 
AKEMI® Porefyller er egnet til å behandle absorberende, finslipt eller 
matt natur- og kunststein, f.eks. marmor, skifer, granitt, gneis, kalk eller 

betongstein. 

 

Bruksanvisning: 

 

 
 

1. Rengjøring: overflaten må være ren, helt tørr og fri for alle belegg    
(unntatt gulvglans-lag). Avhengig av steintypen og graden av 
tilsmussing, kan følgende AKEMI®-produkter anbefales, vær 

oppmerksom på våre vedlikeholdsanbefalinger samt våre tekniske 
datablader: Steinrens, Betongfilm, Acid Cleaner, Rust Remover, 
Alge- og Mosefjerner POWER, Voksfjerner og Olje- og 

Fettfjernerpasta. Skyll godt med vann etter rengjøring. Steinen må 
være tørr før den behandles. 

2. Forbered et prøveområde for å bestemme forbruk, fargeintensitet og    

effektivitet. 
3. Ideell arbeidstemperatur: 15 - 25°C, overflatetemperatur. Slå av 

gulvvarmen i tide, unngå direkte sollys eller fuktighet til produktet har 

tørket. 
4. Rist kort før bruk, og påfør deretter jevnt i et tynt lag med en mopp 

med fine fibre eller en klut. På svært absorberende overflater eller 

innledende behandling kan flere påføringer være nødvendig. La 
produktet tørke før neste påføring. 

5. Underlaget er gangbart etter ca. 30 minutter (avhengig av 

temperatur) oget evt.  neste strøk med AKEMI® Porefyller kan 
påføres. Etter ca. 24 timer har produktet tørket fullstendig. 

6. Verktøy kan rengjøres med vann før det har tørket. 

7. For vanlig rengjøring er STEINFIX 60 eller AKEMI® Crystal Clean 
egnet. 

 

Spesielle merknader: 

 

- Hvis produktet påføres flere ganger (flere lag), må det tørke 
tilstrekkelig mellom hver påføringene (ca. 30 minutter). Ellers kan 
overflaten bli matt. 

- Lave temperatur forlenger tørketiden. 
- Den fargeforsterkende effekten, glansen og beskyttelsen kan gradvis 
avta. Etterbehandling med AKEMI® Porefyller er mulig. 

- Holdbarheten utendørs er begrenset, vi anbefaler å bruke STEINFIX 80 
i stedet. 

- AKEMI® Porefyller er ikke egnet for glaserte, polerte overflater eller 

fine steinvarer. 
- AKEMI® Intensive Cleaner, eller STEINFIX 90 kan brukes til å fjerne 
AKEMI® Porefyller. 
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- For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt.  
- Resirkulering i samsvar med retningslinjene i EU-beslutning 97/129 EC 

om emballasjedirektivet 94/62/EC. 
 
Tekniske data: 

 
Farge: Melkehvit 

Dekning: Ca. 10 - 20 m²/l 
Tetthet: Ca. 1 g/cm³ 
pH-verdi: Ca. 8 

 
  

Oppbevaring: Hvis lagret tørt og kjølig (5-25°C/41-77°F) i lukket originalbeholder, 

minst 24 måneder fra produksjon. 
 
 

. 

Helse og sikkerhet: 

 

Les sikkerhetsdatabladet før du håndterer eller bruker 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 et prøvefelt. 

                                                                                                       


