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AKEMI® AKELUX Stone Repair System 
Het professionele reparatiesysteem voor uw stenen! 

 
Step by Step 

 
Herstelling van kanten: Bij het afbreken van een kant aan de steen (vb. 
keukenwerkbladen, vensterbanken, traptredes). 
 
Herstelling van krassen: Krassen in de steen (vb. keukenwerkbladen, vloeren, Engineered 
Stone). 
 
Herstelling van gaten: Gaten in de steen (vb. keukenwerkbladen, vloeren, traptredes). 
 

1. Manueel of machinaal uitfrezen van de schadeplaats, min. 0,2mm, verwijderen van 
alle losse delen.  

 
2. Reinigen met AKELUX Cleaner. 

 
3. Bij kalksteen (vb. Marmer) met AKELUX Pyrosil brander het oppervlak ca. 5 sec. met 

het „bleekblauwe“ vlammenbereik bevlammen op afstand van +/-2cm. 
 

4. AKELUX Primer stift opbrengen en 60 seconden laten drogen. 
 

5. De schadeplaats aan de kant met transparante band afkleven. Applicatie van 
AKELUX Filler Transparent Liquid of Transparent Gel als voorvulling . 

 
6. Met AKELUX folie bedekken en 30 sec/cm2 met AKELUX LED lichtstraler laten 

uitharden. 
 

7. AKELUX Transparant Liquid met AKELUX Filler gekleurd op de steenkleur 
afstemmen. Eventueel met AKELUX Structuur vullen en laten uitharden door 
AKELUX  LED straler. 

 
8. Overtollig materiaal met AKELUX schaaf wegnemen. Voor kalksteen raden wij het 

gebruik aan van sepia-schelpen om krassen te vermijden. 
 

9. AKELUX silicon-polijstlinnen over de  AKELUX schuur- en polierblok leggen en de 
schadeplaats nat fijnschuren. 

 
10. AKELUX polierpasta op de steen opbrengen. Manueel met AKELUX polierdoek en de 

vilten zijde van de schuurblok of machinaal oppolieren. 
 

11. Triple Effect aanbrengen. 
 

De steen ziet er weer als nieuw uit ! 
 
 
Tips en trucs: 

 Kleine krasjes enkel met transparante lijm en pvc folie behandelen. Niet aandrukken op de 
lijm zelf. 

 Het teveel aan lijm eerst verwijderen (schuurpapier K120 om schaaf wikkelen) 
 Reparatie aan zijkant: eerst afplakken met doorzichtige tape alvorens de lijm te gebruiken. 
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 Indien de herstelling niet volgens de regels der kunst is kan men altijd de behandeling 
herhalen. 


