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Antigrønn 
                                                                                                            POWER 

 
Teknisk merkeblad 
 

 
 

 
Karakteristikk AKEMI® Anti-grønn er et hurtigvirkende lett alkalisk 

rengjøringsmiddel på basis av aktive klorforbindelser. 
Produktet inneholder ikke løsemidler.   

 
Bruksområde AKEMI® Anti-grønn benyttes for grundig og hurtig fjerning 

av naturlige smussbelegg fra fasader, tak, murer, vegger av 
natur- og kunststein som marmor, granitt, betong osv. 
Organiske misfarginger som kommer fra kartong, blomster, 
fuglemøkk, nikotin osv. kan fjernes på en fremragende 
måte med AKEMI® Anti-grønn.   

 
Bruksanvisning 1. Grove forurensinger fjernes mekanisk.  

2. a) Flaske/kanne  
           Produktet påføres ufortynnet med pensel eller svamp. 
 b) Sprayflaske 

  Overflaten sprayes jevnt på ca. 25cm avstand. 
3. Skal ikke tørke ut. Hvis nødvendig gjentas 

behandlingen. 
4. Etter ca. 10-20 min virkningstid, rengjøres grundig med 

børste og vann. 
 

Viktig informasjon • Bruk egnede hansker. 
• Må ikke komme i direkte berøring med planter. I så fall, 

spyl godt med vann. 
• Må ikke komme i kontakt med metaller, treverk og klær; 

fare for fargeforandring, bleking. 
• Benyttet produkt skal ikke fylles tilbake på flasken. 
• Beskyttes mot direkte solstråling og varme. 
• Produktet er registrert med Nr. 1257 0015 hos 

forurensningstilsynet. 
• Dysen på sprayflasken bør fjernes etter bruk og 

rengjøres med vann. 
• For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken 

tømmes helt.   
 

 
Sikkerhetsinformasjon 

 
Se EU-sikkerhetsdatablad 
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Tekniske data 

 
Forbruk:          ca. 10 – 20 m²/ltr.  
Farge : Transparent, gulaktig 
Tetthet : 1,10 g/cm³ 
pH-verdi: ca. 11 
Lagring: Produktet er holdbart i ca. 1 år i original-

emballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.  
 

Vær oppmerksom på Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige 
produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma.  
Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger 
utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar 
med bakgrunn i innholdet i dette datablad. 
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