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TERMÉK ADATLAP

Sika® Remover-208
Oldószer bázisú tisztítószer erősen szennyezett nem pórusos alapfelületekhez

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI  ÉRTÉKEKET  LÁSD A  B IZTONSÁGI  ADATLAPBAN)
Vegyi bázis Oldószer bázisú
Szín ( CQP001-1) Színtelen, tiszta
Felhasználási hőmérséklet 5 ─ 40 °C
Feldolgozási eljárás Felhordás-letörlés ("Wipe-on, wipe-off") 

foszlásmentes papírkendővel
Szavatossági idő 24 hónap A

CQP = Corporate Quality Procedure 
(Belső vizsgálat)

A) 25 °C alatt, szigetelt tárolóban, állított helyzetben, száraz helyen tárolva

LE ÍRÁS
A Sika® Remover-208 oldószer bázisú, színte-
len tisztítószer festett felületekhez. Alkalmas 
továbbá Sikaflex® termékek maradékainak el-
távolítására is.

TERMÉK ELŐNYEI
Erősen szennyezett felületek tisztításásra is 
alkalmas

▪

A legtöbb festett és műanyag alapfelületen 
alkalmas

▪

Aerosolos kiszerelésben is elérhető▪

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET
A Sika® Remover-208 alkalmas erősen 
szennyezett nem pórusos alapfelületek meg-
tisztítására. A Sika® Remover-208 alkalmas 
festett alapfelületek ragasztás előtt történő 
előtisztítására. A Sika® Remover-208 ezen kí-
vül alkalmas a felesleges mennyiségű, meg 
nem kötött Sikaflex® ragasztó és tőmítőanya-
gok eltávolítására az alkalmazott eszközökről 
és szerszámokról. A termék csak tapasztalt 
szakkivitelezők részére alkalmas. Felhasználás 
előtt ajánlott teszteket végezni az adott alap-
felületeken, ill. az adott körülmények mellett 
a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás 
érdekében.
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FELDOLGOZÁSI  EL JÁRÁS
K i  nem kötöt t  anyag  e l távo l í tása
A felesleges mennyiségű Sikaflex® nagy részét 
távolítsa el egy késsel vagy spatulával. A felü-
leten maradt ragasztó- vagy tömítőanyag ma-
radványokat egy Sika® Remover-208-cal meg-
nedvesített kendővel távolítsa el.

Fe lü let  t i s z t í tás
Törölje át a festett felületet egy Sika® Remo-
ver-208-cal megnedvesített ronggyal vagy tör-
lővel. Az oldószer ráöntésével nedvesítsen 
meg egy papírtörlőt. Soha ne merítse a papír-
törlőt a Sika® Remover-208-ba, mert be-
szennyezheti a tisztítószert. Törölje át a felü-
letet a nedves papírtörlővel. Tisztítás során 
cserélje gyakran a papírtörlőt.
Az oldószer elpárolgása előtt törölje szárazra 
a felületet egy tiszta, száraz, foszlásmentes 
papírtörlővel.
Ismételje meg a tisztítást minimum kétszer, 
míg a tisztító papírtörlőn már nem lát 
szennyeződést.
Ne használja érzékeny, pl.: frissen festett felü-
leteken.
Minden használat után alaposan zárja vissza a 
tárolót.

FONTOS F IGYELMEZTETÉS
A termék kompatiblitását az adott alapfelület-
tel minden esetben a felhasználás előtt 
vizsgálatokkal kell igazolni.
Ne használja fel a Sika® Remover-208-at ha 
beszennyeződött.

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK
Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. 
Egyedi  felhasználás esetén fordul jon 
tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üz-
letágához.
Igény esetén az alábbi műszaki dokumentu-
mok állnak rendelkezésre:

Biztonsági Adatlapok▪

CSOMAGOLÁSI  INFORMÁCIÓ

Spray 400 ml

Flakon 1000 ml

Vödör 5 l

Tároló
20 l
50 l

TERMÉK ADATOK BÁZISA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban 
közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgála-
tok eredményein alapulnak. Az aktuális méré-
si eredmény az eltérő körülmények miatt et-
től kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI  ÉS  B IZTONSÁGI  IN-
FORMÁCIÓK
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett 
munka esetén a fontosabb fizikai, biztonság-
technikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a 
termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra 
vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI  TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkal-
mazásához és végfelhasználásához kapcsoló-
dó információkat és különösen az ajánlásokat 
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg ren-
delkezésre álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyiben a termé-
ket a szokásos körülmények között kezelik, 
használják, tárolják. Ezen információkból, bár-
milyen írásos javaslatunkból, illetve más 
tanácsunkból a helyszíni körülményekben lé-
vő különbségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való megfe-
lelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonat-
kozásból eredő kötelezettség nem származ-
tatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelem-
be kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási felté-
telek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék 
Adatlapban közölt adatok megfelelnek a ki-
adás időpontjában rendelkezésre állóknak. 
Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék 
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány 
címkéjén lévő adatok között, úgy minden 
ilyen esetben a címkén szereplő adatok a 
mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses ese-
tekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást 
kérjük pontosan betartani, mivel a termékre 
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás 
szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás 
esetén érvényes.
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Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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