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Característica: AKEMI ® Nano-Effect é uma impregnação pronta para o uso, resistente às intempéries e 
 que não amarelece, baseada em ingredientes orgânicos modificados de alta qualidade. O produto 
 é absorvido pelas forças capilares da pedra, mas sem fechar os poros. Isso resulta em uma 
 eficácia e durabilidade muito altas. O produto é caracterizado pelas seguintes propriedades: 

 - desenvolvimento muito rápido do efeito protetor 
 - efeito beading pronunciado 
 - não a ligeira intensificação da cor 
 - efeito repelente de óleo e graxa muito bom 
 - Muito boa redução na absorção de água e sujeira quando exposto à umidade 

 - liberação rápida de umidade durante a estação seca devido à alta difusão de vapor 

 - Redução significativa da adesão de tintas em superfícies de pedra tratadas - 
 Efeito anti-grafite 

 - Preservação da respirabilidade, pois não há revestimento na superfície 

 - cura sem aderência 
 - não amarelece 
 - Após a cura, o produto é inofensivo à saúde em contato com os alimentos; confirmado por um 
 instituto de teste externo alemão 

 - resistência UV 
 - sem liberação de metanol durante a cura 

Área de operação: AKEMI ® Anti-Fleck Nano-Effect é usado para o tratamento repelente de água, graxa e óleo de 
 materiais de construção minerais, como pedra natural e artificial (superfícies polidas, polidas ou 
 ásperas de mármore, calcário, granito, gnaisse, pórfiro, arenito, cotto, mosaico , Compósito de 
 quartzo, grés porcelânico, concreto, ladrilhos de cimento, ladrilhos cerâmicos não vidrados, etc.). 
 As áreas especiais de aplicação são revestimentos de cozinhas, bancadas de cozinhas, casas de 
 banho (lavatórios, azulejos de mármore na parede e pavimento), mesas, peitoris de janelas, 
 juntas de ladrilhos, fachadas (anti-graffiti). 

Instruções de uso: O não cumprimento das instruções de processamento pode causar danos irreparáveis! 

 1 limpeza : A superfície deve estar limpa, absolutamente seca e livre de 
    

  Seja revestimentos. Na área externa, certifique-se de que a pedra não contém sais nocivos 
  (nitratos, sulfatos, cloretos), pois reduzem a capacidade de absorção da impregnação. 
  Dependendo da pedra e do grau de sujeira, os seguintes AKEMI estão disponíveis ® Produtos 
  para: limpadores de pedras, removedores de resíduos de cimento, removedores de ferrugem, 
  anti-verdes, removedores de cera, removedor de pasta de óleo e graxa e removedor de grafite. 
  Observe as recomendações de cuidados relevantes e fichas de informações técnicas. Após a 
  limpeza, enxágue abundantemente com água em qualquer caso. A pedra deve estar 
  completamente seca antes do tratamento protetor. Isso geralmente ocorre após 1-2 dias, no 
  mínimo. 
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2. Criação de uma área de amostra: Antes de iniciar o trabalho, é aconselhável criar uma área de 

amostra de 1 - 2 m², a fim de verificar a eficácia da impregnação, para avaliar a aparência do 

objeto tratado (aprofundamento do tom de cor) e determinar o consumo de material com 

precisão suficiente. 

 

3. Implementação da impregnação:   
a) Agite antes de usar. O pré-requisito ideal para a impregnação é uma superfície naturalmente 

fria, uma temperatura ambiente de 10 - 30 ° C e 2-3 horas de proteção da chuva. O 

revestimento não deve ser aquecido com piso radiante ou radiação solar. 

 

 
 

Nitro mais fino possível.  
b) Aplicar o produto com pincel ou esfregona. Um pulverizador sem ar com baixa pressão 

(sobrepressão máx. 1 bar) com uma distância do bico de 5 - 10 cm também é adequado 

para aplicação em fachadas usando o método de inundação (requisito: mangueiras e 

vedações resistentes a solventes). Você aplica tanta impregnação até que escorra 40-50 

cm. 

 

c) Aprox. 20 minutos após a aplicação ou antes da secagem da impregnação na superfície, o 

excesso que não foi absorvido pela pedra é totalmente removido com um pano ou pano 

adequado para que nenhum resíduo permaneça na superfície. Superfícies polidas também 

devem ser polidas novamente para remover qualquer véu de superfície. 
 

 
d) Se o efeito for insuficiente ou se a aplicação for irregular, pode ser reimpregnado sem problemas.  

O efeito repelente de água e óleo desenvolve-se após alguns minutos, a eficácia total após 2 a  
3 horas. 

 
e) Ventilação suficiente (aprox. 2 - 3 dias) é necessária para uso no setor de alimentos. 

 
. 

 
Instruções Especiais: - Medida de precaução especial na aplicação por pulverização: Evitar a formação de aerossóis e 

perigo para terceiros. Não inale vapores (use máscara protetora). 

 
- Deve-se garantir que as superfícies posterior e lateral da pedra sejam seladas de modo que 

nenhuma umidade ascendente possa penetrar na pedra. Neste contexto, recomendamos o uso  
de AKEMI ® Revestimento anti-manchas 2015 para selar as superfícies posterior e lateral. 

 

 
- Quando armazenado abaixo de 15 ° C, o produto tende a engrossar; aquecendo-o a aproximadamente 

20 ° C, ele se torna completamente líquido e homogêneo novamente. 

 
- Se a superfície a ser tratada for limpa, é necessário um tempo de secagem de pelo menos 1 - 2 

dias (dependendo da temperatura e do clima). 

 
- Através de um tratamento protetor com AKEMI ® Nano Effect, as manchas são 

amplamente evitadas ou seu aparecimento é significativamente retardado. Quaisquer  
manchas que ocorrerem são mais fáceis de limpar. 
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- Agentes de limpeza inadequados ou agressivos e limpadores de alta pressão podem destruir a 
impregnação e a pedra. Por este motivo, Indica se a utilização do detergente neutro AKEMI 
®Crystal Clean. 
 

- Para superfícies muito utilizadas (por exemplo, pisos) AKEMI ® Nano-Effect deve ser renovado a 
aplicação uma vez por ano. 

 

- Também com AKEMI ® Superfícies de pedra impregnadas com Nano-Efeito Anti-Fleck podem 

causar manchas leves após exposição prolongada a produtos agressivos, como sucos de frutas, 

vinagre, álcool, cosméticos, etc. No entanto, isso é muito menor do que com superfícies de pedra 

não tratadas. A formação de manchas pode ser evitada removendo a sujeira imediatamente. 

 

 

 

- O produto aplicado incorretamente utilizar o AKEMI ®  
O Impregnation Remover para a remoção do Nano Effect.  

- As juntas existentes devem primeiro ser verificadas quanto à resistência a solventes. Se 

forem usados agentes umectantes para alisar a argamassa, eles devem ser removidos 

antes da impregnação. 

 
- AKEMI ® Anti-Fleck Nano-Effect não é adequado para superfícies vidradas e não 

absorventes ou gesso. 
 

- O excesso de produto causa embaçamento e manchas. 
 

 

- Os objetos a serem tratados devem ser protegidos da luz solar direta. 

 

- Superfícies adesivas, plásticos não resistentes a solventes, vidros, peças a serem pintadas 

ou objetos na área de trabalho (carros ou espaços verdes) devem ser protegidos. 

 

- Em algumas pedras naturais, como Nero Assoluto ou Nero Impala, as estruturas inerentes à 

pedra podem ser removidas por tratamento com AKEMI ® Anti-Fleck Nano-Effect são 

aprofundados mais do que o resto da superfície da pedra. Visualmente, isso é percebido como 

manchamento, mas isso se deve às características da pedra e não é um defeito do produto. 

 

 

 

- Quando usado corretamente, o produto endurecido não é prejudicial à saúde. 

 

- Esvazie totalmente o recipiente para o descarte adequado de resíduos. 

 

Especificações técnicas: Fertilidade: até 25 m² / litro, dependendo da absorção da pedra   

 Cor: transparente incolor     

 Densidade: cerca de 0,78 g / cm³     

Armazenamento: 2 anos no recipiente original bem fechado se armazenado em local fresco. Observe a ficha de 

Instruções de segurança: 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, 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. 
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