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Sika Parquet Cleaner 
Parkettatisztító 

Termékleírás A Sika® Parquet Cleaner a parkettaragasztási munkálatokat követően a parketta 
felületén lévő ragasztómaradványok eltávolítására alkalmazható. 

Termékadatok 
 

Szállítás 500 ml-es flakon 

Eltarthatóság Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva 1 évig eltart-
ható. 

Feldolgozási tudnivalók / -körülmények 
Feldolgozási módszer A felületen lévő ragasztó maradványok (poliuretánok esetében is) eltávolításá-

hoz rázzuk fel a flakon tartalmát és fújjunk a szennyezett területre, majd hagyjuk 
néhány percig hatni. Ezt követően a ragasztó maradványok egy nem karcoló 
anyaggal fellazíthatók (pl műanyag spatulyával stb.) és  eltávolíthatók, feltöröl-
hetők (pl. nedvszívó pamut törlőkendővel). Végül a felületet egy tiszta vízzel át-
öblített, nedvesre kicsavart kendővel töröljük át. 
Matt ragasztó foltok eltávolításához egy nedvszívó, puha, pamut kendőt itassunk 
át Sika® Parquet Cleaner parkettatisztítóval és a foltokat kívülről befelé haladva 
oldjuk, majd töröljük fel. Végül a felületet egy tiszta vízzel átöblített, nedvesre ki-
csavart kendővel töröljük át. 

Fontos tudnivalók A Sika® Parquet Cleaner illatanyagot és oldószert tartalmaz. 

Biztonsági előírások 

Biztonsági előírások Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, to-
xikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 
 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-

ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben 
a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a 
helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az ér-
tékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi 
vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdon-
jogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értéke-
sítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott 
termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen ren-
delkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába 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 esetekben kérjük, érdeklődjenek 
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó 
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 


