PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Cleaner G+M
Čistící prostředek na bázi rozpouštědel s vynikající odmašťovací vlastností
TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)
Chemická báze
Barva (CQP001-1)
Aplikační teplota
Aplikační metoda

na bázi rozpouštědel
Bezbarvý, čirý
5 ─ 40 °C
Nanést a setřít metodou Wipe-on/Wipe-of pomocí
bezžmolkové papírové útěrky
48 měsíců A

Skladovatelnost (CQP016-1)
CQP = Corporate Quality Procedure

A) Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě do 25 °C

POPIS
VÝHODY
Sika® Cleaner G+M je bezbarvý čistící prostře- ▪ Velmi dobré odmašťující vlastnosti
dek na bázi rozpouštědel, který vykazuje vyni- ▪ Rychle vysychá
kající odmašťovací vlastnosti.
▪ Jednoduché použití
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OBLASTI POUŽITÍ
Sika® Cleaner G+M se používá k odstranění cizích látek a nečistot, jako je mastnota, olej,
prach a další nečistoty z povrchu. Typické
podklady, které lze před aplikací lepidel /
tmelů vyčistit jsou plavené sklo, sklo s povlakem, smaltované sklo, eloxovaný hliník, kovy s
polyesterovým práškem a nerezová ocel.
Sika® Cleaner G+M je vhodný pro profesionální uživatele, před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze a kompatibility materiálů
s aktuálními podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE
Aplikace primeru
Naneste Sika® Cleaner G+M na papírovou
útěrku. Nikdy nestrkejte papírovou útěrku do
láhve s čističem z důvodu možné kontaminace
celého balení.
Potřete povrch podkladu pomocí
navlhčené papírové útěrky. Pravidelně měňte
útěrky, aby se zajistil správný čistící efekt a
nedošlo ke kontaminaci mezi jednotlivými povrchy. Setřete čistou a suchou papírovou útěrkou povrch podkladu před samotným vypařením (evaporací) čističe z povrchu. Opakujte
poslední dva kroky dokud neodstraníte veškerou kontaminaci a papírová
útěrka zůstane čistá.
Pokud nejsou vyčištěné části slepeny, zakryjte je, abyste zabránili novému znečištění. Pokud je doba mezi čištěním a dalším zpracováním delší než dvě hodiny, opakujte čistící proces výše popsaným způsobem. Ideální teplota
povrchu pro aplikaci je 15°C až 25°C.
Použijte vždy pouze čisté, jednobarevné, nežmolkující se papírové útěrky. Nádobu ihned
po každém použití těsně uzavřete.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Kompatibilitu s daným podkladem je třeba
ověřit před samotnou aplikací. V případě, že
Sika® Cleaner G+M ztratí své vlastnosti (bezbarvost, čistotu atd.) okamžitě jej přestaňte
používat a zlikvidujte daný výrobek.
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

DALŠÍ INFORMACE
Výše uvedené informace slouží pouze pro
obecnou orientaci. V případě, že potřebujete
ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek
kontaktujte technické centrum Sika Industry.
Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:
▪ Bezpečnostní list produktu
INFORMACE O BALENÍ
Plechovka

800 ml
4000 ml

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit,
mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální,
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a
použití výrobků společnosti Sika koncovými
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu
řádného skladování, nakládání a používání za
běžných podmínek v souladu s doporučeními
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z
těchto informací ani z písemných doporučení
či jiného poskytnutého poradenství žádnou
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých
výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy
povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na
www.sika.cz .

