PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Colma Cleaner
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ PODKLADŮ A NÁŘADÍ, NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI

POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Sika® Colma Cleaner je čisticí prostředek na
rozpouštědlové bázi, bez obsahu olejů.

▪ Snadné použití
▪ Velmi účinné, rychle čistí

POUŽITÍ
Sika® Colma Cleaner je určen pro čištění podkladů
před lepením a pro čištění pracovního nářadí a
vybavení z materiálů jako jsou např. lehké kovy a jejich
slitiny, ocel a nerezová ocel.

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

1komponentní čistič na bázi rozpouštědel.

Balení

1 l, 4 láhve v balení
5l

Barva

Transparentní.

Skladovatelnost

Sika® Colma Cleaner má trvanlivost 24 měsíců od data výroby, pouze pokud
je skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, a
pokud jsou splněny podmínky skladování.

Podmínky skladování

Sika® Colma Cleaner musí být skladován v suchu, chráněn před přímým
slunečním zářením a za teplot od +5 °C do +25 °C.

Objemová hmotnost

~ 0,85 kg/l

Bod vzplanutí

~ 14 °C

Viskozita

~ 1 mPa*s

APLIKAČNÍ INFORMACE
Spotřeba

~ 50 ml/m2

Teplota vzduchu v okolí

+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodem

Teplota podkladu

+5 °C až +40 °C
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(ISO 1128-1)
(ISO 13736)
(ISO 3219)

Čas odpaření

Minimum: 15 minut
Maximum: 8 hodin

INSTRUKCE PRO APLIKACI

PRÁVNÍ DODATEK

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Namočte čistý hadřík nepouštějící vlákna nebo
papírovou utěrku v Sika® Colma Cleaner a očistěte
požadovanou plochu. Po každém použití ihned pevně
uzavřete nádobu s Sika® Colma Cleaner.
Po odvětrací době 15 minut aplikujte odpovídající
penetrační nátěr nebo aktivační prostředek v souladu s
informacemi uvedenými v příslušném technickém listu.

DALŠÍ DOKUMENTACE
▪ Bezpečnostní list
▪ Tabulka přípravy podkladu

OMEZENÍ
▪ Sika® Colma Cleaner nepoužívejte na porézní
podklady.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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