Producten
onderhoud
Ligne Pierre raadt het gebruik van de Wondersteen en de Akemi producten aan. Alle informatie en
gebruiksaanwijzingen vindt u op www.akemi.be en www.wondersteen.be.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte producten uit dit gamma die tevens bij Ligne
Pierre verkrijgbaar zijn.

AKEMI REINIGER I
Reinigingsmiddel op alcoholbasis. Wordt aangeraden om het oppervlak van de steen te reinigen alvorens
AKEMI anti-vlek of Kleurverdieper aan te brengen. Product heeft het extra voordeel dat het het nog
resterende vocht uit de steen trekt + de steen omvat. Kan toegepast worden bij vele kunststoffen en
gelakte oppervlakken zonder sporen achter te laten.
Toepassingsgebied : Kan op alle natuurstenen gebruikt worden.
AKEMI ANTI-VLEK NANO
Uiterst sterke water-, vet- en oliewerende werking. De waterafstotende werking begint reeds na enkele
minuten en heeft zijn volle effect na 2-3 uur. De vet- en oliewerende werking is optimaal na 2 dagen.
Maakt kalkstenen NIET zuurbestending.
Gebruikswijze:
1. Oppervlak dient volledig proper+droog te zijn (eventueel voorreinigen met AKEMI RENIIGER I)
2. Product aanbrengen met een doek, roller of kwast. Bij poreuzere stenen zal het product sneller in de
steen trekken en opdrogen, hierbij kan dan een 2de laag nat op nat aangebracht worden na 5-10 min.
Belangrijk is om het product zeer gelijkmatig aan te brengen zodat streepvorming vermeden wordt.
3. Na ± 15 à 20 min overtollig product met een droge doek lichtjes wegwrijven.
Toepassingsgebied: Kan op alle kalkstenen en granieten gebruikt worden (uitgezonderd graniet anciento)

AKEMI TRIPLE EFFECT
Voor dagelijks onderhoud van uw werkblad in kalksteen of graniet
Product heeft 3 functies:
1. Duurzame reiniging
2. Water- en vetwerende werking
3. Natuurlijke glansopfrissing
AKEMI QUARTZ CLEAN & CARE
Voor dagelijks onderhoud van uw werkblad in quartz composiet
Product heeft 3 functies:
1. Duurzame reiniging
2. Bescherming
3. Glans opfrissen
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AKEMI CRYSTAL CLEAN
Is een gebruiksklare reinigingsspray voor het dagelijks verwijderen van lichte vervuilingen uit alle natuuren kunststenen, fijnstenen, klinkers en keramische oppervlakken. Het product is vrij van zuren en logen
en daarom ook geschikt voor marmer en kalksteen. Het reinigt alle oppervlakken snel drogend en
sluiervrij. Het verwijdert licht kalkaanslag en is daardoor aan te bevelen voor douchecabines en
armaturen.
AKEMI KLEURVERDIEPER SUPER
Impregnering met uitstekende kleurverdieping. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Werkt wateren vuilafwerend. Bij toepassing op keukenbladen is een nabehandeling met AKEMI anti-vlek aan te raden
om een nog hogere bescherming te krijgen.
Toepassingsvoorbeelden: Anciento quartz composiet, donkere granieten zoals Jasberg en Zimbabwe.
Hierbij zal de kleur van de steen meer tot uiting komen, hij zal verdonkeren.
AKEMI OLIE- EN VETVERWIJDERAAR
Voor het verwijderen van vet-, olie- en wasvlekken evenals randzoneverkleuringen door de weekmaker van
dichtstoffen uit alle natuurstenen en quartz composietstenen.
AKEMI TECHNO CERAMIC DAILY CLEANER
Dit is een snel drogende reinigingsspray voor keramische oppervlakken. Ideaal voor het dagelijks en simpel
verwijderen van lichte vervuilingen zoals lichte olie- en vetfilm, opgedroogde drankresten. Deze spray
verwijdert lichte kalkafzetting en is daarom ook geschikt voor het gebruik bij keramische douchebakken
en lavabo's. De gereinigde oppervlakken worden strepenvrij zuiver.

WONDERSTEEN
De wondersteen reinigt zonder krassen te maken en beschermt maandenlang vele soorten materialen. Dit
product is uiterst zuinig in gebruik en natuurvriendelijk. Terwijl u alles reinigt is het materiaal in één keer
ook beschermt voor enkele maanden.
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