TECHNISCHE FICHE

Sika® Remover-208
Reiniger op oplosmiddelbasis voor sterk verontreinigde niet poreuze oppervlakken
TYPISCHE PRODUCTWAARDEN (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis
Kleur (CQP001-1)
Verwerkingstemperatuur
Verwerkingsmethode
Houdbaarheid

Oplosmiddel gebaseerd
Kleurloos, helder
5 ─ 40 °C
Wipe-on, wipe off met pluisvrije papieren tissue
24 maanden A

CQP = Corporate Quality Procedure A) Opgeslagen en rechtop in een afgesloten container op een droge plaats bij ≤ 25 °C

BESCHRIJVING
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Sika® Remover-208 is een op oplosmiddel ge- ▪ Verwijderd zware verontreinigingen
baseerde kleurloze reiniger voor gelakte on- ▪ Geschikt voor de meeste gelakte oppervlakdergronden. Het wordt ook gebruikt om niet
ken en kunststoffen
uitgeharde resten Sikaflex® te verwijderen.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Remover-208 wordt gebruikt als voorreiniger van sterk verontreinigde niet poreuze
ondergronden. Sika® Remover-208 kan gebruikt worden om geverfde oppervlakken te
reinigen vooraf aan het lijmproces.
Sika® Remover-208 kan ook gebruikt worden
om teveel niet-uitgeharde Sikaflex® lijmen en
kitten van gereedschappen of op gemorste
oppervlakken te verwijderen.
Dit product is alleen geschikt voor gebruik
door ervaren professionals. Testen met de
gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden dienen te worden uitgevoerd voor het verzekeren van hechting en
materiaal compatibiliteit.

AANBRENGMETHODE
Verwijderen niet-uitgehard materiaal
Verwijder het grootste deel van de Sikaflex®
resten met een mes of spatel. Bevochtig een
doek of papieren tissue met
Sika® Remover-208 en veeg de resterende
lijm of kit eraf.
Oppervlaktereiniging
Veeg gecoate oppervlakken af met een vochtige doek of tissue met Sika® Remover-208.
Bevochtig de papieren tissue met oplosmiddel
door het op het doek te gieten. Dompel de
pluisvrije doek nooit in Sika ® Remover-208,
omdat de vervuiling in de verpakking achter
kan blijven! Veeg het oppervlak af met de bevochtigde tissue. Gebruik regelmatig schone
papieren tissues om de reinigende kracht te
behouden. Voordat het oplosmiddel aan het
oppervlak droogt (verdampen), veeg het af
met een schone, droge en pluisvrije doek.
Herhaal de laatste twee stappen totdat er
geen verontreiniging meer aanwezig zijn. Niet
gebruiken op gevoelige oppervlakken, zoals
verse coatings. Verpakking goed afsluiten direct na elk gebruik.
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

LET OP: BELANGRIJK
Het samengaan van Sika® Remover-208 met
actuele ondergronden dient vooraf applicatie
te worden bepaald. Voer Sika® Remover-208
af indien het zijn helderheid heeft verloren
(verontreinigd).

BASIS PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens vermeld in deze
technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria
testen. Actueel gemeten gegevens kunnen
verschillend zijn door omstandigheden buiten
onze controle.

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld
als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt
door de Technische dienst van Sika Belgium
nv. Op verzoek zijn kopieën van de volgende
publicaties verkrijgbaar:
▪ veiligheidsinformatiebladen

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar de
meest recente Veiligheidsinformatiebladen
die fysische, ecologische, toxicologische en
andere veiligheidsgerelateerd gegevens bevat.

VERPAKKINGSGEGEVENS
Blik

1000 ml

WETTELIJKE BEPALINGEN
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van Sika-producten, wordt in
goed vertrouwen verstrekt op basis van de
huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen,
behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen
in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen
garantie kan worden ontleend met betrekking
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie,
op basis van deze informatie, of uit enige
schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest
recente uitgave van de technische fiche te
raadplegen voor het betreffende product;
exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

