TEHNIČNI LIST

Sika® Cleaner P
Čistilno sredstvo na osnovi topil za neporozne podlage
OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.
Kemijska osnova
Barva (CQP001-1)
Temperatura vgradnje
Način vgradnje
Čas skladiščenja (CQP081-1)
CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika

Na osnovi topil
Brezbarven, prozoren
5 ─ 40 °C
S papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken
48 mesecev A
A) Hranjen v zaprti posodi, v suhem prostoru pri ≤ 25 °C

OPIS
Prednosti izdelka
Sika® Cleaner P je prozorno, brezbarvno čistil- ▪ Dobre lastnosti razmaščevanja
no sredstvo na osnovi topil za neporozne pod- ▪ Enostavno za uporabo
lage.
▪ Hiter proces
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OBMOČJE UPORABE
Sika® Cleaner P se uporablja za odstranjevanje tujih snovi in nečistoč, kot so maščoba,
olje, prah in umazanija s površine. Uporaba je
možna na površinah iz stekla, plastike, kovine,
kovine prevlečene s poliestrskim prahom in
kovine prevlečene s PVDF, pred uporabo tesnilnih mas in lepil. Uporablja se ga le na neporoznih podlagah.
Ta izdelek je namenjen izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranja na aktualnem materialu in pri aktualnih
pogojih z namenom zagotoviti optimalen oprijem in kompatibilnost materialov.

NAČIN VGRADNJE
Papirno brisačo navlažite tako, da nanjo nalijete Sika® Cleaner P. Brisače nikoli ne potopite
v čistilo, saj ga lahko kontaminirate.
Obrišite površino z navlaženo papirnato brisačo. Redno uporabljajte sveže papirnate brisače, da ohranite stopnjo čiščenja.
Preden se topilo na površini posuši (izhlapi),
ga obrišite s čisto, suho papirnato brisačo.
Ponavljajte zadnja dva koraka, dokler na beli
papirnati brisači ni več vidne umazanije.
Če očiščenih delov pozneje ne zalepite, jih zaščitite, da preprečite ponovno onesnaženje.
Če je čas med čiščenjem in nadaljnjo obdelavo
daljši od dveh ur, ponovite postopek, kot je
opisan zgoraj. Idealna temperatura površine
in pri uporabi je med 15 °C in 25 °C.
Uporabljajte samo čiste, bele, papirnate brisače, ki ne puščajo vlaken. Po vsaki uporabi tesno zaprite posodo.
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Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

POMEMBNO
Združljivost z dejanskimi podlagami je treba
preveriti pred uporabo.
Zavrzite Sika® Cleaner P, ki izgubi svoj čist videz (onesnažen).
NADALJNJE INFORMACIJE
Informacije v tem dokumentu so na voljo kot
splošne smernice. Nasveti glede posebnih vrst
vgradnje so na voljo na zahtevo pri Sikini tehnični
službi. Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:
▪ varnostne liste
INFORMACIJE O PAKIRANJU
Plčevinka

800 ml
4000 ml

OSNOVNI PODATKI
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.
ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o
vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja
in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega
skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni
v normalnih razmerah skladno s priporočili
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka
razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti
ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo
glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz
naslova katerega koli pravnega razmerja.
Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen
uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba
lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni
pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati
zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na
zahtevo.

