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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Cleaner P
Agent de curățare pe bază de solvent pentru suprafețe non-poroase

F IȘĂ  TEHNICĂ (PENTRU MAI  MULTE  INFORMAȚI I  CONSULTAȚI  F IȘA  CU DATE  DE  SECURITATE)
Compoziție chimică pe bază de solvent
Culoare (CQP001-1) incolor
Temperatura de lucru 5 ─ 40 °C
Metoda de aplicare aplicare cu șervețele fără scame cu îndepartarea 

excesului prin ștergere
Termen de valabilitate 48 luni A

CQP = Procedură de calitate Corporate A) depozitat într-un loc uscat, sub 25°C în flaconul original

DESCRIERE
Sika® Cleaner P este un agent de curățare 
transparent incolor pe bază de solvenți pen-
tru straturi suport non-poroase.

BENEFIC I I LE  PRODUSULUI
Proprietăți bune de degresare▪
Ușor de folosit▪
Timp rapid de uscare▪

DOMENI I  DE  APL ICARE
Sika® Cleaner P este folosit pentru a îndepărta 
impuritățile și contaminanți precum grăsimea, 
uleiul, praful și murdăria de pe suprafață. Su-
prafețele uzuale recomandate sunt: sticlă, 
materiale plastice, metale, metale acoperite 
în câmp electrostatic și metale acoperite cu 
rășini PVDF. Utilizarea produsului este reco-
mandată înainte de aplicarea etanșanților și 
adezivilor. Trebuie folosit numai pe suprafețe 
non-poroase.
Acest produs este potrivit numai pentru utili-
zatorii profesioniști cu experiență. Trebuie 
efectuate teste cu suprafețe și condiții reale 
pentru a asigura aderența și compatibilitatea 
materialului.
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METODA DE  APL ICARE
Umeziți șervețelul de hârtie turnând Sika® 
Cleaner P peste el. Nu introduceți niciodată 
șervețelul în recipient, deoarece îl poate con-
tamina.
Ștergeți suprafața cu șervețelul umezit. Utili-
zați în mod regulat șervețele de hârtie curate 
pentru a păstra puterea de curățare.
Înainte ca solventul să se usuce la suprafață 
(se evaporă), ștergeți-l cu un șervețel de hâr-
tie curat și uscat.
Repetați ultimii doi pași până când nu mai 
apar contaminanți pe șervețelul de hârtie al-
bă.
Dacă elementele gata curățate nu sunt lipite 
imediat, protejațile pentru a preveni noi con-
taminări. Dacă timpul dintre curățare și pro-
cesarea ulterioară este mai mare de două ore, 
repetați tratamentul așa cum este descris mai 
sus.
Temperatura ideală de aplicare și temperatu-
ra suprafeței este între 15° C și 25° C.
Utilizați numai șervețele de hârtie curate, albe 
și fără scame.
Resigilați recipientul imediat după fiecare uti-
lizare.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Compatibilitatea cu stratul suport trebuie ve-
rificată înainte de aplicare.
Aruncați imediat Sika® Cleaner P dacă produ-
sul a devenit opac (contaminat).

INFORMAȚI I  SUPL IMENTARE
Informațiile de aici sunt oferite doar pentru 
orientare generală. Sfaturi pentru aplicații 
specifice sunt disponibile la cerere de la De-
partamentul Tehnic al Sika Industry.
Copii ale următoarelor publicații sunt disponi-
bile la cerere:

Fișa cu date de securitate▪

AMBALARE

Flacon
0.8 kg 

4 kg

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta fișă tehnică se ba-
zează pe teste de laborator. Datele efectiv 
măsurate, pot varia din cauza unor circum-
stanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI  DE  SĂNĂTATE  Ș I  S IGURANȚĂ
Pentru informații și recomandari privind sigu-
ranța utilizării, depozitărea și eliminarea pro-
duselor chimice, utilizatorii vor consulta cea 
mai recentă versiune a fișei cu date de securi-
tate a produsului, care contine informații de 
ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și 
alte informatii privind siguranța.

PREVEDERI  LEGALE
Informațiile și în mod special recomandările 
privind aplicarea și utilizarea finală a produse-
lor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în 
baza cunoștințelor actuale și a experienței Si-
ka și sunt valabile atunci când produsul este 
depozitat corespunzător, manipulat și aplicat 
în condiții normale și în conformitate cu reco-
mandările Sika. În practică, diferențele de ma-
teriale și de substraturi, precum și condițiile 
concrete din teren, sunt de așa maniera încât, 
nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului și 
nici o altă responsabilitate decurgând din ori-
ce raport juridic nu poate fi dedusă din pre-
zentele informații, din orice recomandări scri-
se sau din orice altă consiliere oferită. Utiliza-
torul produsului trebuie să testeze compatibi-
litatea acestuia pentru aplicația și scopul pro-
pus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări caracteristicilor produselor sale. Se vor 
respecta drepturile de proprietate ale terților. 
Toate comenzile sunt acceptate în concordan-
ță cu condițiile generale de vânzare și de livra-
re actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea 
mai recentă versiune a fișei tehnice a produ-
sului respectiv, a cărei copie se livrează la ce-
rere.
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Tel: +40 0268 406 212
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www.sika.ro
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