ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Cleaner-G&M
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΗ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Χημική βάση
Χρώμα (CQP001-1)
Θερμοκρασία εφαρμογής
Μέθοδος εφαρμογής

Βάσεως διαλύτη
Άχρωμο, διαφανές
5 ─ 40 °C
Εφαρμογή και σκούπισμα της επιφάνειας, με πανάκι
χωρίς χνούδι
48 μήνες A

Διάρκεια ζωής (CQP016-1)
CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας

A) Αποθηκευμένο στη σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές

συνθήκες και σε θερμοκρασία ≤ 25 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Cleaner G+M είναι βάσεως διαλύτη, ▪ Εξαιρετικά ιδιότητες απολίπανσης
άχρωμο, διαφανές καθαριστικό, με εξαιρετι- ▪ Ταχείας ξήρανσης
κές ιδιότητες απολίπανσης επιφανειών.
▪ Εύκολο στη χρήση
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ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Sika® Cleaner G+M χρησιμοποιείται για
την απομάκρυνση ξένων ουσιών και ρύπων
όπως γράσο, λάδια, σκόνη και βρωμιά από
τις επιφάνειες. Τυπικά υποστρώματα που
μπορούν να καθαριστούν πριν από την εφαρμογή συγκολλητικών και σφραγιστικών είναι
πλωτοί υαλοπίνακες, επικαλυμμένο γυαλί,
εμαγιέ γυαλί, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέταλλα βαμμένα με ηλεκτροστατικές πολυεστερικές βαφές και ανοξείδωτος χάλυβας.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από
επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να
διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα
ώστε να επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη
πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμογή
Εμποτίστε το πανάκι με το καθαριστικό,
ρίχνοντάς το πάνω σε αυτό. Ποτέ μη βυθίζετε
το πανάκι στο καθαριστικό γιατί μπορεί να το
μολύνει!
Σκουπίστε την επιφάνεια με το βρεγμένο πανί. Να αλλάζετε τακτικά πανί, για να διατηρήσετε την καθαριστική δύναμη. Πριν στεγνώσει ο διαλύτης στην επιφάνεια (εξατμίζεται), σκουπίστε τον με μια καθαρή, στεγνή
πετσέτα. Επαναλάβετε τα δύο τελευταία
βήματα έως ότου δεν παρατηρηθούν ρύποι
σε λευκή χειροπετσέτα μιας χρήσης.
Εάν τα καθαρισμένα μέρη δε συγκολληθούν
άμεσα στη συνέχεια, καλύψτε τα για να αποφύγετε τη νέα μόλυνση. Σε περίπτωση που ο
χρόνος μεταξύ καθαρισμού και περαιτέρω
επεξεργασίας υπερβεί τις δύο ώρες, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και υποστρώματος κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 25°C.
Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, λευκά, πανάκια, χωρίς χνούδι.
Σφραγίστε ξανά ερμητικά το δοχείο, αμέσως
μετά από κάθε χρήση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συμβατότητα με τα πραγματικά υποστρώματα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν την
εφαρμογή.
Απορρίψτε Sika® Cleaner G+M που έχει
πάψει να είναι διαυγές (μολυσμένο).
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ έχουν
το χαρακτήρα γενικών οδηγιών. Πληροφορίες
για ειδικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης από το Τεχνικό Τμήμα του Βιομηχανικού Τομέα της Sika. Αντίγραφα των
ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:
▪ Δελτία δεδομένων ασφαλείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Δοχείο

800 ml
4000 ml

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την
απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι
χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει
φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη
διαχείριση του προϊόντος.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις
που αφορούν στην εφαρμογή και τελική
χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα
προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις
της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να
θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων
οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει
να ελέγχουν την καταλληλότητα των
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και
σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα
να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων
της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του
τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος,
αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

