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 Termék Adatlap 
Kiadás 2008/02  

 
Sika®

 Teak Cleaner, Sika®
 Teak Brightener és 

Sika®
 Teak Oil 

 

Sika®
 Teak fedélzeti ápoló rendszer 

 
Az anyagok műszaki adatai    
 Sika® Teak Cleaner Sika® Teak Brightener Sika® Teak Oil 
Vegyi bázis Lúgos tenzides oldat Sóskasav alapú keverék Oldószeres, olajos 

keverék 

Konzisztencia Színtelen folyadék Édeskés illatú színtelen 
folyadék  

Oldószeres, sárgás színű 
folyadék 

Felhasználás Teakfa és egyéb 
fafelületek tisztítására 

Az eredeti teakfa (vagy 
egyéb fafajta) oxidálódott, 
beszürkült színének 
visszaállítására  

A fa természetes erezetét 
kiemelő ápolására, felületi 
védelemre 

Sűrűség (20 °C-on) 1,02 kg/dm³ 1,01 kg/dm³ 0,81 kg/dm³ 

Feldolgozási hőmérséklet 10 – 30 °C között 

Tárolhatósági idő 5 év felbontatlan állapotban 
 
 
Általános leírás 
A Sika® Teak fedélzeti ápoló rend-
szer az alábbi három elemből áll: 
- Sika® Teak Cleaner 
- Sika® Teak Brightener 
- Sika® Teak Oil 
Ezek a termékek lettek kifejlesztve 
a teak burkolatok felületének vé-
delmére, a tökéletes megjelenés 
kialakítására valamint a Sika® 
Teakfa ragasztási rendszer része-
ként. 
 

Termékelőnyök 
- Gyors és könnyű felhasználás 
- Nem fokozza a faerezet látványát 
- Sika® Teak Oil UV védelmet nyújt 
- Javítja felület gombásodás elleni 

védelmét 
 

Felhasználási terület 
A rendszert alkalmazhatjuk csóna-
kok, hajók és yachtok fafelületének 
tisztítására, felfrissítésére és vé-
delmére. 
Csak gyakorlott szakembereknek 
ajánlott termékek. Meg kell vizs-
gálni a meglévő alapfelületet és a 
körülményeket, és ennek ismereté-
ben kell használni a rendszert. 
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További információk elérhetők: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
 
 

                                        Sika Hungária Kft. 
                                       1117 Budapest 
                                       Prielle Kornélia u. 6. 
                                       Tel:  06 1 371 20 20 
                                       Fax: 06 1 371 20 22 
 
 
 
 
 

 Felhasználás 
Sika® Teak Cleaner 
Öntsük a száraz burkolatra majd 
terítsük szét egy kefe vagy súroló-
szivacs segítségével. Reakcióra 
lép 2-5 perc elteltével, majd köny-
nyedén simítsuk át a felületen a fa 
erezetének irányában. Alaposan 
öblítsük le vízzel. Nagyon piszkos 
vagy szürke fafelületen akár két-
szer is megismételhetjük az eljá-
rást. 
Soha ne hagyjuk ki a vizes öblítés 
lépését. 
 
Sika® Teak Brightener 
A Sika® Teak Cleanerrel történő 
tisztítás után a Sika® Teak 
Brightener-t egyenletesen oszlas-
suk el a fa felületén kefével vagy 
súrolószivaccsal. Körülbelül öt perc 
elteltével könnyedén keféljük bele 
a felületbe az anyagot a fa ereze-
tének irányában. Penészes felüle-
ten durva kefével erősen juttassuk 
a felületbe a folyadékot. Alaposan 
öblítsük le a felületről a szert víz-
zel. Rendkívül piszkos, vagy szür-
ke felületnél ismételjük meg az 
eljárást újból. 
 
Sika® Teak Oil 
A felület előkészítése Sika® Teak 
Cleaner és Sika® Teak Brightener 
segítségével történjen. Juttassuk a 
száraz felületre Sika® Teak Oil 
ápolót a felületre kefe vagy pamut 
anyag segítségével. Hagyjuk a 
visszamaradt olajat a felületen 2-3 
percig, majd a felesleget távolítsuk 
el egy szálmentes puha pamut 
anyag segítségével. 
Különleges esetekben ismételjük 
meg az eljárást kétszer háromszor. 
Akkor van megfelelően leolajozva 
a felület, ha a fa teljesen beszívta 
a felületre került folyadékot. Ezután 
legalább 6 órát hagyjuk száradni a 
felületet. 
 
Megjegyzés 
Kerüljük a kivitelezésnél a tócsa-
képződést az olajból. Ha mégis 
egy helyre nagyobb mennyiségű 
anyag jutott azt azonnal töröljük le. 

Fontos 
Rendszerünket együtt teszteltük a 
Sikaflex®-290 DC teakfa fedélzet-
tömítő rendszerrel. Megfelelő kivi-
telezés esetén a rendszernél nem 
tapasztalható probléma a rend-
szerelemekkel kapcsolatában. Bár-
mennyire is ügyelünk az anyagok 
kémiai hatásainak vizsgálatára, 
előfordulhat, hogy a felületkezelő 
rendszer hosszas használata ká-
rosíthatja a tömítőanyag felületét, 
ezért mindig tartsuk be az adatla-
pon feltüntetett alkalmazási időket, 
követelményeket. 
 
További információk 
Kérésre a következő dokumentáci-
ót bocsátjuk rendelkezésére: 
- Biztonsági Adatlap 
 
Csomagolási információ 

1 literMűanyag flakon 
4 liter

 
A mérések alapja 
Minden műszaki adat, amely eb-
ben a Termék Adatlapban szere-
pel, laboratóriumi teszteken alapul. 
A ténylegesen mért adatok tőlünk 
független körülmények miatt vál-
tozhatnak. 

Egészségügyi és biztonsági 
információk 
Információk és tanácsok a vegyi 
termékek szállításáról, kezeléséről, 
raktározásáról, illetve hulladékke-
zeléséről az aktuális Biztonsági 
Adatlapban találhatók. 

Megjegyzés 
A Sika termékek alkalmazásához 
és végfelhasználásához kapcso-
lódó információkat és különösen az 
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körül-
mények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bár-
milyen írásos javaslatunkból, illetve 
más tanácsunkból a helyszíni kö-
rülményekben lévő különbségek 
természete miatt semmilyen az 
értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garan-
cia, vagy jogi vonatkozásból eredő 
kötelezettség nem származtatható.  
Harmadik felek tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésre bocsátunk. 
 


