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Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2013/08 
Verziószám: 1 

Sika
®
 PowerCleanAid 

Tisztítóanyag üvegfelületek tisztításához és szennyeződések 
eltávolításához 

Műszaki adatok 

Vegyi bázis Nyitott pórusú, habosított melamin 

Szín Fehér 

Sűrűség Kb. 9,5 kg/m3 

Felhordás módja Sika® CleanGlass üvegtisztítóval együtt  

Szavatosság 36 hónap 

 

 
Termékleírás 

A Sika® PowerCleanAid praktikus, 
melamin hab bázisú anyag, mely 
rendszerint Sika® CleanGlass 
üvegtisztítóval együtt használva 
olyan szennyeződések eltávolítá-
sára alkalmas, amelyek a hagyo-
mányos tisztítószerekkel vagy a 
felület karcolása nélkül nem távo-
líthatók el.  

A Sika® PowerCleanAid az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a responsible care 
program szerint készül. 

Felhasználási terület 

A Sika® PowerCleanAid alkalmas 
autóüvegek felületén lévő szeny-
nyeződések eltávolítására, melyek 
rendszerint a kerámia szegélyen 
vagy az üvegen találhatók. 
Továbbá alkalmas címke marad-
ványok és egyéb szennyeződések 
eltávolítására is. 

Feldolgozási eljárás 
Használjunk Sika® CleanGlass 
autóipari üvegtisztítót vagy hasonló 
nem antisztatikus minőségű üveg-
tisztítót a szennyeződések kimu-
tatására. Majd a Sika® 
PowerCleanAid anyagot használva 
kezdjük el dörzsölni a később 
ragasztásra kerülő felületet. A 
Sika® PowerCleanAid csak egy-
szeri használatra lett kifejlesztve. 
A felületet hagyjuk teljesen meg-
száradni a következő felület előké-
szítési lépés előtt (pl. Sika® 
Aktivator PRO felhordása). 
A termék felhasználása csak ta-
pasztalt szakemberek részére 
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott 
teszteket végezni az alapfelüle-
teken, ill. az adott feltételek mellett 
a megfelelő tapadás és anyag 
kompatibilitás érdekében. 



 

 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Fontos figyelmeztetés 

Mielőtt a Sika
® 

PowerCleanAid 
anyagot érzékeny felületen alkal-
maznánk (pld. műanyagon), aján-
lott próbát végezni vele az alapfe-
lület egy kicsi, lehetőleg nem lát-
ható részén. A ragasztóanyag 
alkalmazása előtt a felületet a Sika 
felület-előkészítési technológiája 
szerint készítsük elő. 

További információk 

Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentum áll rendelkezésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 

Doboz  24 darab 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint mecha-
nikai és fizikai tulajdonságok labor-
teszt eredményén alapulnak. Az 
aktuális mérési eredmény az eltérő 
körülmények miatt ettől kissé eltér-
het. 

Fontos biztonsági tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 

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, 
bármilyen írásos javaslatunkból, 
illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különb-
ségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra 
való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem szár-
maztatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe 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 
rendelkezésére bocsájtunk. 


