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PRODUKTDATABLAD

Sika® Cleaner G+P
Vannbasert rengjøringsmiddel for glass og plastoverflater

TYPISKE  PRODUKTDATA (FOR YTTERL IGERE  INFORMASJONER KFR.  S IKKERHETSDATABLAD)
Kjemisk base Vannbasert, inneholder Isopropanol
Farge (CQP001-1) Lys blå, transparent
Påføringstemperatur +5 ─ +40 °C
Påføringsmetode Spray på og tørk av
Holdbarhet 60 måneder

CQP = Corporate Quality Procedure

BESKRIVELSE
Sika® Cleaner G+P er et vannbasert, alkohol-
holdig, lyseblått til gjennomsiktig rengjørings-
middel for glass, plast og ikke-porøse over-
flater.
Det kan benyttes til fjerning av fingermerker, 
urenheter og generell smuss. Produktet etter-
later ingen rester på overflaten, og sikrer der-
med enkel bruk og ingen behov for å polere 
frontruten etterpå.

Produkt forde ler
Slør- og stripefri▪
Ingen behov for å polere frontruten etterpå▪
Automotiv klassifisert▪

PÅFØRINGSOMRÅDER
Sika® Cleaner G+P benyttes til rengjøring av 
overflater som glass, plast, malte flater og
andre porøse materialer.
Dette produktet er kun egnet for erfarne pro-
fesjonelle brukere. For andre anvendelser enn 
utskifting av bilglass, må tester med de aktu-
elle underlag og forhold utføres for å
sikre vedheft og materialkompatibilitet.
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FREMGANGSMÅTE FOR PÅFØRING
Påfør Sika® Cleaner G+P på overflaten og tørk 
flaten tørr med en tørr, ren, lofri klut. Overfla-
ten må få tørke helt før du starter neste trinn 
i overflatebehandlingen.
Sika® Cleaner G+P konsentrat skal fortynnes 
med deionisert vann. Blandingsforholdet er 1 
til 4, dermed skal 5 L konsentrat fortynnes 
med 20 L deionisert vann for å få 25 L Sika® 
Cleaner G+P.

VIKT IG  MERKNAD
Før påføring av Sika® Cleaner G+P på føl-
somme overflater, test det på et lite, muligvis 
ikke synlig område av materialet for å
sikre kompatibilitet. Før påføring av lim skal 
overflaten forbehandles i henhold til Sikas an-
befalinger for overflatebehandling.

YTTERL IGERE  INFORMASJON
Denne informasjonen er kun for generell vei-
ledning. Råd om spesifikke bruksområder er 
tilgjengelig på forespørsel til teknisk avdeling i 
Sika Industriavdeling. 
Kopier av følgende publikasjoner er tilgjenge-
lig på forespørsel:

Sikkerhetsdatablad▪

EMBALLASJE INFORMASJON

Manuell spayflaske 500 ml

Kanne
A 5 l
25 l

A) Konsentrat

BASIS  FOR PRODUKTDATA
Alle tekniske data i dette produktdatabladet 
er basert på laboratorietester. Faktiske målte 
data kan avvike på grunn av omstendigheter 
utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI ,  HELSE  OG S IKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, 
lagring og avhending av kjemiske produkter, 
skal brukerne forholde seg til siste sikkerhets-
datablad om produktet inneholder fysiske, 
økologiske, toksikologiske og andre sikker-
hetsrelaterte data .

PRODUKTANSVAR
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbe-
falingene i forbindelse med anvendelse av Si-
ka-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas 
inneværende kunnskap og erfaring med pro-
duktene når de er riktig lagret, behandlet og 
anvendt under normale forhold i h.t. Sikas an-
befalinger. Opplysningene gjelder kun for ut-
førelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert 
til her. Ved endringer i utførelsesparameter-
ne, for eksempel endringer i underlag etc., el-
ler i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kon-
takt med Sikas Tekniske service før bruk av 
våre produkter. Informasjonen i dette doku-
mentet fritar ikke brukeren av produktene fra 
å teste dem for det tiltenkte formålet og hen-
sikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til 
Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingel-
ser. Brukere skal alltid forholde seg til sist 
oppdaterte versjon av produktdatablad og 
sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. 
Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Si-
ka Norge AS’ internettsider: www.sika.no
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