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Característica: AKEMI ® Crystal Clean é um concentrado de limpeza sem ácido e sem álcalis feito de 
 surfactantes, auxiliares, fragrâncias e álcoois. O produto está isento de substâncias contendo 
 fosfatos; os tensoativos contidos são biodegradáveis de acordo com os regulamentos legais 
 aplicáveis  para substâncias tensoativas.    

Área de operação: AKEMI ® Crystal Clean é um agente de limpeza de secagem rápida e é particularmente adequado 
 para a remoção simples de sujeira leve, como filmes leves de óleo e graxa, sujeira da rua em pedras 
 naturais polidas e feitas de arte, bem como grés porcelânico esmaltado e não vidrado, tijolo de 
 clínquer, superfícies de cerâmica e semelhantes. As superfícies limpas estão limpas e sem riscos. 

Instruções de uso: 1. Dilua com água limpa na proporção de 1:50 a 1: 100. Mesa de mistura de diferentes 

  concentrações:      
        

   1:50  1:75 1: 100  

        

  Crystal Clean 100 ml  aprox. 70 ml 50 ml  

        

  água 5 l  5 l 5 l  

        

 
2. Limpe as superfícies com um pano limpo, úmido e absorvente. 

 
3. Absorva o excesso de água com um pano e deixe a superfície secar. 

 
 
Instruções Especiais: - Não use limpador concentrado em superfícies sensíveis a solventes. Em caso de  

 dúvida, faça um experimento em um local discreto.    

 - AKEMI para sujidade mais pesada ® Crystal Clean não diluído ou AKEMI dependendo do tipo de 
 contaminação ® Acid Cleaner, AKEMI ® Basic Cleaner,  
 .   

Especificações técnicas: Fertilidade:  aproximadamente 10 - 20 aplicações / litro de concentrado 
   (de acordo com a tabela acima)   

 Cor:  incolor    
 Densidade:  cerca de 0,98 g / cm³   

 Valor do PH:  aprox. 7 (em concentrado)   

Armazenamento: 2 anos no recipiente original bem fechado em local fresco e sem gelo.   

Instruções de segurança: Observe a ficha de dados de segurança.     

Observe: As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia 
 de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas 
 informações e outras informações verbais ou escritas relacionadas ao aplicativo só podem ser de 
 natureza não vinculativa. O usuário está em    

 Caso individual Comprometido, próprio tentativas e exames 
 executar; isto inclui, em particular, experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma 
 amostra.      
 
 

TMB 18.06  
 
Av. Marechal Castelo Branco, 350 –  Jd. Três Marias – Taboão da Serra – SP – CEP 06 790 – 070 – Tel.: 

 11  4138-8010 www.akemibrasil.com.br

 


