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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Mixer Cleaner
Čistící připravek pro silikonové dávkovací a mixovací zařízení

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze organické rozpouštědlo s vysokým bodem varu
Barva nahnědlá
Hustota 0.87 kg/l 
Aplikační teplota 5 ─ 40 °C
Aplikační metoda ponoření nebo proplachování
Skladovatelnost 24 měsíců

CQP = Corporate Quality Procedure

POPIS
Sika® Mixer Cleaner je čistící kapalina, která 
rozpouští a odstraňuje nevytvrzené i vytvrze-
né silikonové tmely a lepidla z hadic a mixérů.

VÝHODY
Prodloužení životnosti mixérů▪
Čistí použité mixéry▪
Rozpouští vytvrzený silikonový tmel nebo le-
pidlo

▪

OBLASTI  POUŽIT Í
Sika® Mixer Cleaner může být použit k čištění 
mixérů nebo jednotlivých částí dávkovacího 
zařízení od 1-komponentních nebo 2-kompo-
nentních silikonových tmelů a lepidel.
Tento produkt je vhodný pouze pro profesio-
nální uživatele.
Před použitím Sika® Mixer Cleaner musí být 
provedeny zkoušky.
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ZPŮSOB APL IKACE  PENETRACE
Jednotlivé části zařízení určené k čištění by 
měly být ponořeny do Sika® Mixer Cleaner na 
několik hodin v závislosti na stupni vytvrzení a 
tloušťce vrstvy silikonového tmelu. Poté lze 
zbývající zbytky silikonu snadno mechanicky 
odstranit.
Je nutné dodržovat pokyny uvedené v bezpeč-
nostním listu.
Sika® Mixer Cleaner může být případně apli-
kován ve standardních komerčně dostupných 
čisticích pumpách, které jsou nabízeny pro za-
řízení pro dávkování a míchání silikonu.
Pomocí Sika® Mixer Cleaner se statický mixér 
proplachuje několik hodin, v závislosti na 
stupni znečištění.

DŮLEŽ ITÉ  POZNÁMKY
Jednotlivé části, které byly ponořené do Sika® 
Mixer Cleaner musí být před jejich dalším po-
užitím kompletně vyčištěny a vysušeny.
V případě použití čistící pumpy může výroba 
pokračovat až po důkladném odstranění Sika® 
Mixer Cleaner z čištěného statického mixéru.
Uzavřete těsně nádobu se Sika® Mixer Clea-
ner ihned po každém použití. V případě, že Si-
ka® Mixer Cleaner nepoužíváte, mějte nádobu 
řádně uzavřenou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte Sika® Mixer Cleaner v uzavřené 
nádobě na chladném a suchém místě.

DALŠ Í  INFORMACE
Výše uvedené informace slouží pouze pro 
obecnou orientaci produktu Sika® Mixer Clea-
ner. Pro řešení konkrétní aplikace kontaktujte 
technické oddělení Sika Industry.
Na vyžádání jsou k dispozici kopie následují-
cích publikací:

Bezpečnostní list produktu▪

INFORMACE O BALENÍ

Plechovka 23 kg

Sud 160 kg

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící 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 zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti 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 roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných 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 ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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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
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