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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Cleaner PCA
Pomôcka na čistenie povrchov a nanášanie primeru

TYPICKÉ  ÚDAJE  O  PRODUKTE
Chemická báza expandovaná melamínová živica
Farba (CQP001-1) svetlošedá
Spôsob aplikácie suché alebo mokré utieranie so Sika® CleanGlass 

alebo Sika® Cleaner G+P

POPIS
Sika® Cleaner PCA je šikovná pomôcka na čis-
tenie (čistiaci vankúšik) na báze melamínovej 
peny. Je navrhnutá na odstraňovanie znečis-
tení alebo čistenie čelných skiel a iných povr-
chov. 
Ako alternatíva sa môže použiť na nanášanie 
Sika® Primerov.

PREDNOSTI  PRODUKTU
rýchly, čistý a jednoduchý spôsob na odstra-
ňovanie znečistení a zvyškov po nálepkách

▪

vhodný na nanášanie primeru▪
šetrný k životnému prostrediu▪

OBLASŤ  POUŽIT IA
Sika® Cleaner PCA je navrhnutý na odstraňo-
vanie znečistení z keramických podkladov ale-
bo skla. Môže sa tiež použiť na odstraňovanie 
zvyškov nálepiek a iného znečistenia. 
Sika® Cleaner PCA je vhodný na nanášanie Si-
ka® Primerov, ktoré sa používajú v automobi-
lovom priemysle, pri výmene autoskiel. 
Tento produkt je vhodný iba pre skúsených 
používateľov. Pred použitím treba vykonať 
skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienka-
mi, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompati-
bilita materiálov.
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SPÔSOB APL IKÁCIE
Na odstránenie znečistení z čelného skla pou-
žite Sika® CleanGlass alebo Sika® Cleaner G+P 
alebo iný porovnateľný neantistatický čistič na 
sklo, na navlhčenie povrchu a odhalenie zne-
čistenia. Začnite čistiť lepený spoj pomocou 
Sika® Cleaner PCA. Na silné znečistenie použi-
te suchý Sika® Cleaner PCA, aby sa zvýšila 
účinnosť.
Sika® Cleaner PCA je určený len na jedno pou-
žitie.
Zotrite Sika® CleanGlass a nechajte povrch dô-
kladne vyschnúť pred jeho ďalším ošetrením.

UPOZORNENIE
Kompatibilita s aktuálnymi podkladmi sa musí 
pred aplikáciou overiť. Pred použitím Sika® 
Cleaner PCA na citlivých podkladoch (ako sú 
napr. plasty, atď.) odporúčame otestovať Si-
ka® Cleaner PCA na malej, podľa možností nie 
viditeľnej ploche. 
Pred nanášaním lepidla musí byť povrch ošet-
rený podľa Sika odporúčaní na prípravu pod-
kladu.

ĎALŠ IE  INFORMÁCIE
Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Ra-
du ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na 
požiadanie na Technickom oddelení Sika In-
dustry. 
K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledov-
ných dokumentov:

Karta bezpečnostných údajov▪

INFORMÁCIE  O  BALENÍ

Krabica 168 ks

PLATNOSŤ  HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom 
liste sú uvedené na základe laboratórnych 
skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto 
môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú 
mimo našej kontroly.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce 
sa na aplikáciu a použitie produktov spoloč-
nosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú 
v dobrej viere na základe súčasných vedomos-
tí a skúseností spoločnosti Sika s týmito pro-
duktmi, za predpokladu správneho skladova-
nia, manipulácie a aplikácie za bežných pod-
mienok v súlade s doporučeniami spoločnosti 
Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v mate-
riáloch, podkladoch a v skutočných podmien-
kach na danom mieste nemôže vyvodzovať z 
týchto informácií ani z písomných odporúčaní, 
či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť 
pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vy-
plývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. 
Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať 
vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastníc-
ke práva tretích strán musia byť dodržané. 
Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s 
platnými všeobecnými obchodnými podmien-
kami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať 
si poslednú verziu príslušného produktového 
listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie 
alebo je k dispozícii na www.sika.sk
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