PRODUKTDATABLAD

Sika® Cleaner PCA
RENGÖRINGSKUDDE OCH PRIMERAPPLIKATOR
TYPISKA PRODUKTDATA
Kemisk bas

Expanderat melaminharts med öppna porer

Färg (CQP001-1)

Ljusgrå

Appliceringsmetod

Torrskrubbning eller våtskrubbning med Sika®
CleanGlass eller Sika® Cleaner G+P

BESKRIVNING
Sika® Cleaner PCA är en smart
rengöringskudde baserat på melaminskum.
Den används för att ta bort föroreningar eller
rengöring av vindrutor och andra ytor.
Förutom det kan den användas till att
applicera Sika® Primer.
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APPLIKATIONSOMRÅDEN
Sika® Cleaner PCA används till att ta bort
föroreningar på keramiska beläggningar och
glas. Den kan även användas till att ta bort
etikettrester och andra former av
nedsmutsning.
Sika® Cleaner PCA är väl lämpad till att
applicera Sika® Primer som används inom
bilglaseftermarknaden.
Denna produkt skall endast användas av
erfarna professionella användare. Förprov
skall utföras på aktuella underlag och vid rätt
förhållanden för att säkerställa vidhäftning
och kompabilitet mellan materialen.

APPLICERINGSMETOD
För att ta bort föroreningar från vindrutor,
använd Sika® CleanGlass, Sika® Cleaner G+P
eller likvärdigt ej antistatiskt
glasrengöringsmedel och fukta ytan för att
upptäcka föroreningar. Börja skrubba limytan
med Sika® Cleaner PCA. Kom ihåg att den är
framtagen för engångsanvändning.
Torka bort Sika® CleanGlass och låt ytan torka
helt innan nästa steg av förbehandling utförs.

VIKTIGT
Kompabilitet med underlaget måste verifieras
innan användning. Före användning av Sika®
Cleaner PCA på ömtåliga ytor (t.ex. plast,
osv.) är det rekommenderat att prova på en
liten, helst ej synlig yta av materialet. Före
limapplikation skall ytan förbehandlas enligt
Sika:s förbehandlingsrekommendationer.

VIDARE INFORMATION
Ovanstående information är endast att se
som generell vägledning. Applikationsspecifik
rådgivning är tillgänglig från Tekniska
avdelningen hos Sika Industri.
Kopior av följande dokument är tillgängliga på
begäran:
▪ Säkerhetsdatablad
FÖRPACKNINGSINFORMATION
Box
168 kuddar
GRUND FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska värden som anges i detta
dokument är baserade på laboratorietester.
Aktuella mätta värden kan variera på grund
av faktorer utanför vår kontroll.
HÄLSO-OCH SÄKERHETSINFORMATION
För information och råd om säker hantering,
lagring och avfallshantering av kemiska
produkter hänvisas användaren till gällande
säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk,
ekologisk, toxikologisk och annan
säkerhetsrelaterad information.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

FRISKRIVNING
Informationen, och i synnerhet,
rekommendationerna avseende
appliceringen och användandet av Sika
produkter, ges i god tro baserat på Sikas
rådande kunskap och erfarenhet av
produkterna när de lagrats, hanterats och
applicerats på korrekt sätt under normala
förhållanden. I praktiken är skillnaden hos
material, substrat och verkliga
platsförhållande sådana att ingen garanti
avseende kurans eller lämplighet för ett
speciellt användningsområde kan lämnas.
Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar
av vad slag det må vara varken härledas från
denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande
produkten lämnade råd. Användaren av
produkten måste prova produktens
lämplighet för den tilltänkta applikationen
och syftet. Sika reserverar sig för rätten att
ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn
måste vid användningen även tas till tredje
mans ägande och andra eventuella
rättigheter. Alla beställningar accepteras med
förbehåll för våra gällande allmänna
försäljnings- och leveransvillkor. Användaren
måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva
av det lokala produktdatabladet för
produkten ifråga. Kopior av detta finns
tillgänglig på begäran.

