
Darkener Plus é um produto em base solvente, hidrorrepelente, especialmente desenvolvido para
intensificar a cor de pedras escuras, claras e polidas. Possui efeito duradouro, resistente às mudanças de 
clima e de temperatura. Cobre microfissuras e arranhões na superfície das pedras naturais tornando sua 
aparência mais homogênea. Rende de 10 - 20 m2 / litro dependendo da absorção e da composição das
pedras.

CARACTERÍSTICAS

1.  A superfície deve estar limpa e seca. Temperatura de aplicação ideal 15 - 25° C.
2.  Aplicar sem diluição, um camada fina e uniforme com um pincel, MOP ou pulverizador, deixando 
     absorver. Para igualar a cor, AKEMI Darkener Plus pode ser pigmentado com AKEMI Stone Ink  
     (máx. 10%).
3.  Aplicar uma camada homogênea (ideal com spray).
4.  O excesso do produto deve ser removido com um pano limpo até que a área esteja totalmente seca.
5.  Proteger contra a chuva por cerca de 24 horas após a aplicação.
6.  Superfícies que tenham sido tratados com um produto tingido também deve ser limpo com AKEMI 
     Basic Cleaner.

INSTRUÇÕES PARA USO

DARKENER PLUS
• Pode ser tingido com Akemi Stone Ink
• Intensifica a cor e a estrutura da superfície de pedras
  polidas

FICHA TÉCNICA

•  Medida de proteção especial deve ser tomada em caso de aplicação com spray, não respirar os
     vapores, usar máscara de proteção.
•  Certifique-se de vedar o lado inverso e também das superfícies laterais da pedra, de modo que a alta
     umidade não penetre nas mesmas.
•  Não é adequado para superfícies envidraçadas e não absorventes.
•  O nível de escurecimento depende da pedra. Aplique em uma pequena área de teste.
•  Ao adicionar o pigmento Stone Ink ao Darkener Plus o armazenamento deve ser no máximo de um dia. 
    Após a mistura deve-se, portanto, aplicar o produto o quanto antes.
•  Proteger os objetos nas áreas de tratamentos que são sensíveis a solventes (Ex: certos plásticos,
     borracha, superfícies envernizadas).

ATENÇÃO
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•  Para descarte do recipiente, a embalagem deve ser completamente esvaziada.
•  Manter fechado em local fresco.
•  É recomendada a leitura da ficha técnica. (http://www.akemibrasil.com.br).

Produto inflamável. Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco. Manter afastado de qualquer 
chama ou fonte de ignição — não fumar. Manter fora do alcance das crianças. Não inalar o vapor. Evitar o 
contato com a pele e os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e 
consultar um especialista. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com água e sabão.
Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento para os olhos/face adequados. Em caso de acidente,
ingestão ou indisposição, consultar imediatamente o médico e mostrar o rótulo do produto. Não misturar
com ácidos. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não despejar os resíduos no esgoto; descarte este
produto e seu recipiente enviando-os para local autorizado para o recolhimento de resíduos especiais.


