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Característica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de operação: 

  
AKEMI ® Liqui Polish Granito e Liqui Polish Mármore são suspensões viscosas prontas para uso 

feitas de substâncias de polimento inorgânicas e auxiliares. Os produtos são caracterizados pelas 

seguintes propriedades: 

 
- fluida, consistência cremosa 
 
- dosagem fácil 
 
- inodoro 
 
- ligeiramente alcalino 
 
- livre de aditivos tóxicos sem cera 
 

-  
 
- moagem suave u. O trabalho do processo de polimento (sem enfraquecimento da estrutura) ou as 
 

- etapas de retificação podem ser salvos para permitir um polimento sustentável  
- 
 
AKEMI ® Liqui Polish Granite ou Mármore são usados para aumentar o grau de brilho de 

superfícies de pedra polida e pré-polida. AKEMI ® Liqui Polish está disponível em nas  versões: 

 

 

Mármore Claro 

Mármore Escuro 

Granito Claro 

Granito  Escuro 

 
 

 
AKEMI ® Liqui Polish é usado nas seguintes áreas:  
- Empresas de artesanato : Polimento de superfícies e pedras modeladas com dispositivos de 

polimento manual, rebarbadoras e esmerilhadeiras de parede. 
 

- Restauração / renovação e recondicionamento de revestimentos de pedra natural: Para este 

trabalho, uma esmerilhadeira de três discos (peso min. 95 kg, potência 2,2 KW) com 

almofadas de feltro adequadas (densidade pelo menos 0,65 g / cm 3) necessário. 

 

- Indústria de pedra natural: Produção em massa de superfícies e pedras moldadas na área   
semi-manual (retificadoras manuais,  
Retificadoras de braço de parede). 

 
Instruções de uso: 1. Agite antes de usar.  

2. AKEMI ® Liqui polonês na quantidade desejada em um levemente úmido 

Aplique a superfície. 
 

3. Trabalhe a superfície a ser tratada com um feltro de polimento úmido. Se necessário, repita o 

processo até atingir o grau de brilho desejado. Para o uso é absolutamente necessário usar 

uma almofada de feltro com densidade de pelo menos 0,56 a 0,64 g / cm 3 usar. Para 

esmerilhadeiras, use almofadas de feltro que correspondam ao tipo de máquina e tenham a 

mesma densidade acima. As máquinas de disco único não são adequadas (consulte as áreas 

de aplicação). 

 

4. Dependendo do tipo de pedra, as superfícies devem ser pré-lixadas e isentas de riscos. 

Basicamente, calcário denso, ônix e mármore (cristalino grosso-fino) são após uma pré-

moagem até um tamanho de grão 400 com AKEMI ® Liqui Polish. Com a pedra dura é 

diferente, não há tantas etapas de moagem possíveis 
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pode ser salvo como soft rock. Rochas profundas como granito, sienito, quartzo sienito, 

ortognaisse, anortosito, aplito, peridotito, larvikito, granodiorito, diorito, gabro e tonalito devem 

ser convencionalmente lixadas até um tamanho de grão de 1.500. 

 
Em seguida, as várias etapas de moagem até o polimento com AKEMI ® Liqui Polish executado. 

 

Rochas efluentes densas, como riolito, pórfiro de granito, dacito e rochas efluentes básicas, 

como andesito, diabásio, picrita, lamporphyr, dolorita, outras rochas de transformação como 

granulito e quartzo metassomático devem ser convencionalmente lixadas até um tamanho de 

grão de 3000 e, em seguida, com AKEMI ® Liqui Polish pode ser polido. 
 

 
 

Instruções Especiais: - Apenas para uso comercial.  
 - As almofadas de feltro mais macias ou sintéticas não são adequadas e levam a uma 
  estrutura de superfície indesejável (a chamada casca de laranja). 

 - Devido à variedade de rochas, nenhuma pode 
  geralmente uma declaração vinculativa pode ser feita. Portanto, é necessário criar 
  uma área de amostra.  

 - O produto AKEMI ® Liqui Polish deve ser entendido e usado como uma ferramenta. 

 - O usuário deve adaptar a aplicação aos seus requisitos, necessidades e objetivos. 

 - Tal como acontece com uma nova ferramenta, o usuário precisa de alguma experiência e 
  habilidade para obter o máximo benefício do produto (economia de tempo e custo). 

 - Em algumas áreas de aplicação, por exemplo (revestimentos para pisos), é necessário levar 
  em consideração a resistência ao deslizamento. Nesses casos, o pré-corte não deve ser muito 
  fino. Nestes casos, as superfícies são apenas acetinadas (ie ligeiramente perfiladas: cetim) ou 
  aveludadas (ie ligeiramente perfiladas: veludo). Este tratamento de superfície também pode 
  ser usado como um elemento de design para superfícies. Como sempre, o princípio também 
  se aplica aqui: Crie uma área de teste! 

 - Para o descarte adequado de resíduos, esvazie completamente o recipiente. 

Especificações técnicas: Cor:  branco, cinza escuro 
 Densidade: aprox. 1,60 g / cm 3 
 Valor do PH: 8 - 9 
  
Armazenamento: 
 

 
Instruções de segurança: 
 

Observe: 

 
2 anos na embalagem original bem fechada quando armazenado em local fresco e sem gelo. 
 

 
Observe a ficha de dados de segurança. 
 
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, bem como outras informações verbais ou escritas relacionadas ao 

aplicativo, só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário está em 

 
Aconselha se antes da utilização, testar o  produto em um local discreto ou fazer uma amostra 

 

 

TMB 08.15  
 


