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FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Remover-208
Agente de limpeza base solvente para contaminações em superfícies não porosas

DADOS T ÍP ICOS  DO PRODUTO (DADOS ADIC IONAIS  NA F ICHA DE  DADOS DE  SEGURANÇA)
Base química Base Solvente
Cor (CQP001-1) Incolor
Temperatura de aplicação 5 ─ 40 °C
Método de aplicação Aplicar, limpar a aplicação com toalhete seco e limpo
Prazo de vida útil 24 meses A

CQP = Corporate Quality Procedure A) armazenar em recipiente fechado na posição vertical, num local seco a ≤ 25 ° C

DESCRIÇÃO
Sika® Remover-208 é um produto de limpeza 
base solvente incolor para substratos pinta-
dos.

BENEFÍC IOS  DO PRODUTO
Remove contaminações fortes▪
Adequado para a maioria das superfícies 
pintadas e plásticos

▪

ÁREAS  DE  APL ICAÇÃO
O Sika® Remover-208 é usado para limpeza 
de superfícies fortemente contaminadas não 
porosas. O Sika® Remover-208 pode ser usa-
do para limpeza de siperfícies pintadas antes 
da colagem.
 O Sika® Remover-208 pode ser usado para 
remover excesso de adesivo ou selante Sika-
flex® de ferramentas e superfícies.
Este produto é apenas adequado para uso 
profissional. Devem ser realizados testes com 
os substratos e condições reais, de modo a as-
segurar a aderência e compatibilidade dos 
materiais.
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MÉTODO DE  APL ICAÇÃO
Remoção  de  mater ia l  não  curado
Os residos de Sikaflex® podem ser removidos 
com uma navalha ou espátula. Humeça um 
toalhete ou papel com Sika® Remover-208 e 
passe sobre o  adesivo ou selante.

L impeza  da  super f í c ie
Limpar as superfícies pintadas com um pano 
ou um toalhete de papel humedecido com Si-
ka® Remover-208. Molhar o toalhete de papel 
com o solvente derramando o líquido. Nunca 
mergulhar o toalhete de papel no solvente 
para não o contaminar! Esfregue a superfície 
com o toalhete humedecido. Use toalhetes 
limpos regularmente para manter o poder de 
limpeza.
Antes do solvente secar na superfície (evapo-
rar), limpe com um pano diferente ou toalhe-
te de papel seco.
Repetir estes 2 últimos passos até que o toa-
lhete de papel fique branco, para garantir que 
não existe contaminação.
Não aplicar sobre pinturas frescas.
Volte a selar completamente o frasco depois 
da utilização.

NOTA IMPORTANTE
A compatibílidade com os sunstratos, deve 
ser testada antes da aplicação.
Deite fora o Sika® Remover-208 quando este 
não for incolor (contaminado).

INFORMAÇÃO ADIC IONAL
A informação aqui mencionada é fornecida 
apenas como orientação geral. Em aplicações 
específicas peça aconselhamento junto do de-
partamento Técnico da Sika - Indústria. 
Cópias das seguintes publicações estão dispo-
níveis mediante solicitação:

Ficha de Dados de Segurança▪

INFORMAÇÃO DE  EMBALAGEM

Lata 1 000 ml

BASE  DOS DADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha 
de Produto são baseados em ensaios labora-
toriais. Resultados obtidos noutras condições 
podem divergir dos apresentados, devido a 
circunstâncias que não podemos controlar.

SAÚDE E  SEGURANÇA
Para informação e aconselhamento sobre o 
manuseamento seguro, armazenamento e eli-
minação de produtos químicos, os utilizado-
res devem consultar as respectivas Fichas de 
Dados de Segurança (FDS) mais recentes con-
tendo os dados físicos, ecológicos, toxicológi-
cos e outros relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE  RESPONSABIL IDADE
A informação e em particular as recomenda-
ções relacionadas com aplicação e utilização 
final dos produtos Sika são fornecidas em boa 
fé e baseadas no conhecimento e experiência 
dos produtos sempre que devidamente arma-
zenados, manuseados e aplicados em condi-
ções normais, de acordo com as recomenda-
ções da Sika. Na prática, as diferenças no es-
tado dos materiais, das superfícies, e das con-
dições de aplicação em obra, são de tal forma 
imprevisíveis que nenhuma garantia a respei-
to da comercialização ou aptidão para um fim 
em particular nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal 
poderão ser inferidas desta informação, ou de 
qualquer recomendação por escrito, ou de 
qualquer outra recomendação dada. O produ-
to deve ser ensaiado para aferir a adequabili-
dade do mesmo à aplicação e fins pretendi-
dos. Os direitos de propriedade de terceiros 
deverão ser observados. Todas as encomen-
das aceites estão sujeitas às nossas condições 
de venda e de entrega vigentes. Os utilizado-
res deverãos empre consultar a versão mais 
recente da nossa Ficha de Produto específica 
do produto a que diz respeito, que será entre-
gue sempre que solicitada.
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