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PRODUKTDATABLAD

Sika® Remover-208
Lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för kraftigt förorenade icke porösa ytor

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION,  SE  SÄKERHETSDATABLAD)
Kemisk bas Lösningsmedelbaserad

Färg (CQP001-1) Färglös, klar

Appliceringstemperatur 5 ─ 40 °C
Appliceringsmetod Påstrykning och avtorkning med luddfri pappersduk
Lagringstid 24 månader A

CQP = Corporate Quality Procedure A) Förvaras i tillsluten förpackning i upprätt position på en torr plats ≤ 25 °C

BESKRIVNING
Sika® Remover-208 är ett lösningsmedelbase-
rat färglöst rengöringsmedel för målade un-
derlag. Det används också för att avlägsna 
spår av Sikaflex® produkter.

PRODUKTFÖRDELAR
Tar bort kraftiga föroreningar▪
Lämplig för de flesta målade ytor och plast▪
Finns i aerosolburk▪

APPL IKATIONSOMRÅDEN
Sika® Remover-208 användas till att rengöra 
kraftigt nedsmutsade, icke porösa ytor. Sika® 
Remover-208 kan användas för att rengöra 
målade ytor före limning.
Sika® Remover-208 kan också användas för 
att avlägsna överskott av ej härdad Sikaflex® 
lim- eller tätmassa från appliceringsverktyg 
och nedsmutsade ytor.
Denna produkt skall endast användas av er-
farna användare. Förprov skall utföras på ak-
tuella underlag och vid rätt förhållanden för 
att säkerställa vidhäftning och kompabilitet 
mellan materialen.
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APPL ICERINGSMETOD
Bort tagn ing  av  ohärdat  mater ia l
Avlägsna överskottet av Sikaflex® med en kniv 
eller spackelspade. Fukta en duk med Sika® 
Remover-208 och torka bort återstoden av 
limmet eller tätningsmassan.

Ytrengör ing
Rengör lackerade ytor med en pappershand-
duk fuktad med Sika® Remover-208. Fukta 
pappershandduken med lösningsmedel ge-
nom att hälla vätskan på duken. Doppa aldrig 
pappershandduken i Sika® Remover-208 ef-
tersom det kan förorena den! Torka av ytan 
med den fuktade pappershandduken. Använd 
rena pappershanddukar regelbundet för att 
bibehålla rengöringskraften.
Innan lösningsmedlet torkar på ytan (avduns-
tar), torka av den med en ren, torr, luddfri 
pappershandduk.
Upprepa de två sista stegen tills inga förore-
ningar dyker upp på en vitpappershandduk.
Använd inte på känsliga ytor såsom ny lack.
Återförslut förpackningen snarast efter an-
vändning.

VIKT IGT
Kompatibilitet med det faktiska underlaget 
ska verifieras före appliceringen.
Kassera Sika® Remover-208 som inte längre är 
klar (förorenat).

VIDARE INFORMATION
Informationen i detta dokument erbjuds en-
dast för allmän vägledning. Rådgivning om 
specifika tillämpningar är tillgänglig på begä-
ran från Sika Industris tekniska avdelning.
Kopior av följande publikationer är tillgängliga 
på begäran:

Säkerhetsdatablad▪

FÖRPACKNINGSINFORMATION

Sprayflaska 400 ml

Burk 1000 ml

Hink 5 l

Dunk
20 l
50 l

GRUND FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska värden som anges i detta doku-
ment är baserade på laboratorietester. Aktu-
ella mätta värden kan variera på grund av fak-
torer utanför vår kontroll.

HÄLSO-OCH SÄKERHETS INFORMA-
T ION
För information och råd om säker hantering, 
lagring och avfallshantering av kemiska pro-
dukter hänvisas användaren till gällande sä-
kerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, eko-
logisk, toxikologisk och annan säkerhetsrela-
terad information.

FRISKRIVNING
Informationen, och i synnerhet, rekommen-
dationerna avseende appliceringen och an-
vändandet av Sika produkter, ges i god tro ba-
serat på Sikas rådande kunskap och erfaren-
het av produkterna när de lagrats, hanterats 
och applicerats på korrekt sätt under normala 
förhållanden. I praktiken är skillnaden hos 
material, substrat och verkliga platsförhållan-
de sådana att ingen garanti avseende kurans 
eller lämplighet för ett speciellt användnings-
område 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 pro-
duktens lämplighet för den tilltänkta applika-
tionen och syftet. Sika reserverar sig för rät-
ten att ändra sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen även tas till 
tredje mans ägande och andra eventuella rät-
tigheter. Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande allmänna försälj-
nings- och leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det 
lokala produktdatabladet för produkten ifrå-
ga. Kopior av detta finns tillgänglig på begä-
ran.
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www.sika.se

2 / 2


