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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Cleaner PCA
Přípravek pro čištění a aplikaci primeru

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE
Chemická báze meliaminová pryskyřice s otevřenými póry
Barva (CQP001-1) světle šedá
Aplikační metoda vhodné pro nanášení Sika® CleanGlass nebo Sika® 

Cleaner G+P

POPIS
Sika® Cleaner PCA je chytrý pomocník na bázi 
melaminové pěny. Je určen pro odstranění 
kontaminace nebo čištění předních skel a ji-
ných povrchů.
Kromě toho může být použit pro aplikaci Si-
ka® Primer produtků.

VÝHODY
Rychlá, čistá a jednoduchá cesta k odstraně-
ní kontaminace a zbytků etiket

▪

Vhodné jako aplikátor Sika® Primer produk-
tů

▪

Příznivý k EHS▪

OBLASTI  POUŽIT Í
Sika® Cleaner PCA je určen pro odstranění 
kontaminace ze skla nebo keramických rá-
mečků. Může být použit pro odstranění zbyt-
ků etiket a dalších druhů znečištění.
Sika® Cleaner PCA se velmi dobře hodí pro 
aplikaci Sika® Primer produktů v oblasti výmě-
ny automobilových skel.
Tento výrobek je určen pouze pro profesio-
nální uživatele. Doporučujeme předem vy-
zkoušet vhodnost Sika® Cleaner PCA pro aktu-
ální substráty a podmínky pro zajištění správ-
né adheze a materiálové kompatibility.
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ZPŮSOB APL IKACE  PENETRACE
Pro odstranění kontaminace z čelního skla po-
užijte Sika® CleanGlass případně Sika® Cleaner 
G+P nebo jiný rovnocený antistatický čistič 
skla pro odhalení kontaminace na povrchu. 
Použijte Sika® Cleaner PCA v oblasti následné-
ho lepení. V případě opravdu velkého znečiš-
tění použijte "suchý" Sika® Cleaner PCA pro 
zvýšení efektivity čištění.
Berte na vědomí, že Sika® Cleaner PCA je pou-
ze pro jedno použití.
Před dalším krokem přípravy povrchu naneste 
Sika® CleanGlass a nechte povrch důkladně 
odvětrat.

DŮLEŽ ITÉ  POZNÁMKY
Kompatibilitu se stávajícími produkty je třeba 
ověřit před použitím. Před použitím Sika® Cle-
aner PCA na citlivé povrchy (například plasty 
apod.) doporučujeme provést zkoušku na ma-
lém, méně viditelném povrchu.
Před nanesením lepidla musí být povrch očiš-
těn v souladu s doporučeními firmy Sika.

DALŠ Í  INFORMACE
Zde uvedené informace jsou uvedeny pouze 
pro obecnou orientaci. V případě potřeby po-
radenství ohledně konkrétních aplikací je nut-
né se obrátit na technické oddělení Sika In-
dustry.
Kopie následujících publikací jsou na vyžádání 
k dispozici:

Bezpečnostní list produktu▪

INFORMACE O BALENÍ

Krabice 168 kusů

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti 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 roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných 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 ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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