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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Remover-208
Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel pre silne znečistené neporézne podklady

TYPICKÉ  ÚDAJE  O  PRODUKTE  (ĎALŠ IE  ÚDAJE  V IĎ  KBU)
Chemická báza na báze rozpúšťadiel
Farba (CQP001-1) bezfarebná, transparentná, číra
Aplikačná teplota 5 ─ 40 °C
Spôsob aplikácie Princíp „wipe on – wipe off“ = pretretie povrchu 

papierovou utierkou
Trvanlivosť 24 mesiacov A

CQP = Corporate Quality Procedure A) skladovaný v uzatvorených nádobách, vzpriamene, v suchu, pri teplote ≤ 25 °C

POPIS
Sika® Remover-208 je bezfarebný číry čistiaci 
prostriedok na báze rozpúšťadiel pre nafarbe-
né/ nalakované podklady. Používa sa tiež na 
odstránenie zvyškov Sikaflex® lepidiel a tme-
lov.

Prednost i  produktu
odstraňuje silné znečistenia▪
vhodný na väčšinu nafarbených/ nalakova-
ných povrchov a plastov

▪

dostupný v spreji▪

OBLASŤ  POUŽIT IA
Sika® Remover-208 sa používa na predčistenie 
silne znečistených neporéznych podkladov. Si-
ka® Remover-208 sa môže použiť na čistenie 
nafarbených/ nalakovaných povrchov pred le-
pením.
Sika® Remover-208 sa môže tiež použiť na od-
stránenie nevytvrdnutých zvyškov lepidla ale-
bo tmelu Sikaflex® z aplikačného náradia ale-
bo zo zašpinených povrchov.
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
Odstránen ie  nevytvrdnutého  mate-
r iá lu
Odstráňte zvyšky Sikaflex®u nožom alebo 
špachtľou. Navlhčite papierovú utierku (utier-
ka nesmie púšťať vlákna) so Sika® Remover-
208 a odstráňte zvyšky lepidla alebo tmelu.

Čis ten ie  povrchu
Utrite nafarbené/ nalakované povrchy papie-
rovou utierkou navlhčenou so Sika® Remover-
208. Nalejte rozpúšťadlo na utierku. Nikdy ne-
namáčajte utierku do čistiaceho prostriedku 
Sika® Remover-208, lebo ho môžete znečistiť! 
Utrite povrch navlhčenou papierovou utier-
kou. Pravidelne vymieňajte papierovú utierku 
za čistú, aby ste zachovali čistiaci účinok.
Predtým ako sa rozpúšťadlo z povrchu odparí, 
zotrite povrch inou, čistou, suchou papiero-
vou utierkou.
Opakujte posledné dva kroky, pokiaľ sú na pa-
pierovej utierke stopy po znečistení.
Nepoužívajte na citlivých povrchoch ako sú 
napr. čerstvo nafarbené/ nalakované povrchy.
Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavri-
te.

UPOZORNENIE
Kompatibilita s aktuálnym podkladom sa musí 
overiť pred aplikáciou.
Zlikvidujte Sika® Remover-208 ak sa stane ne-
priehľadný/ kalný namiesto číreho.

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

Sprej 400 ml

Plechovka 1000 ml

Bandaska 5 l

Hobok
20 l
50 l

O dostupnosti vybraného balenia sa prosím 
vopred informujte na lokálnom zákazníckom 
servise spoločnosti Sika.

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.

INFORMÁCIE  O  OCHRANE ZDRAVIA  A  
BEZPEČNOSTI  PR I  PRÁCI
Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek 
výrobku prečítať najnovšie príslušné karty 
bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpeč-
nostných údajov poskytuje informácie a rady 
týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladova-
nia a likvidácie chemických výrobkov a obsa-
huje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné 
údaje týkajúce sa bezpečnosti.

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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