
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Trocal Cleaner L-100
ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA FÓLIE SIKAPLAN

POPIS PRODUKTU
Směs vysoce těkavých rozpouštědel

POUŽITÍ
Čisticí prostředek k odstranění znečištění z
hydroizolačních fólií Sikaplan®, především oblasti
svaru. Současně slouží pro přípravu a čištění povrchu
starších fólií před svařováním. Sika® Trocal Cleaner L-
100 je rovněž vhodný jako ředidlo kontaktního lepidla
Sika-Trocal® C 733 a odmaštění kovových plechů. Je
vhodný i jako příprava spojů chemicky lepených
hydroizolačních fólií

VLASTNOSTI / VÝHODY
Rozpouští nečistoty, jako jsou lepidla, tmely a
bitumeny

▪

Rychle se odpařuje▪
Vysoce hořlavý▪
Vhodný pro čištění kovových prvků a nářadí▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
Quality management system EN ISO 9001/14001▪

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze Směs vysoce těkavých rozpouštědel

Balení Plechovka: 4 kg, 9 kg
Balení: Europaleta nebo plechovka

Vzhled / Barva Bezbarvá kapalina

Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Skladujte pouze v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení.
Datum expirace na balení. Skladujte v chladu a suchu, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Sika® Trocal Cleaner L-100 je vysoce hořlavý: Dodržujte bezpečnostní
předpisy k skladování a nakládání s nebezpečnými látkami.

Objemová hmotnost 0.9 kg/l

Obsah VOC

Konzistence Kapalina

APLIKAČNÍ INFORMACE
Teplota vzduchu v okolí Min. -30°C

Teplota podkladu Min. -20°C
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INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE

Výrobek používejte v souladu s požadavky realizačních
příruček pro hydroizolace střech a spodní stavby.
Aplikace jako čistič:
Sika-Trocal® Cleaner L 100 má velmi vysoký účinek na
textilní barvy a nečistoty. Aby se předešlo vzniku
barevných skvrn na povrchu hydroizolační fólie
používejte k čištění pouze bílou látku. Rozlité čistidlo
musí být ihned odstraněno pomocí vhodné nasákavé
látky. Před svařováním fólie musí být čistidlo z povrchu
fólie odpařené.
Aplikace jako ředidlo lepidla:
V případě ředění lepidla Sika-Trocal® C 733 dodržujte
pokyny uvedené v příslušném technickém listu.

OMEZENÍ
Rozpouští termoplasty, které nejsou odolné vůči
ředidlům (např. polystyren, polykarbonát, akryly,...).
Čistič nepoužívejte k čištění rozsáhlých střešních ploch.
Sika-Trocal® Cleaner L 100 snižuje kvalitu švu a měl by
být použit pouze na velmi znečištěné oblasti.
Používejte ochranné pomůcky, rukavice odolné
rozpouštědlům, ochranné brýle. I malé množství
čistidla má nepříznivé účinky na termoplasty. Výrobek
obsahuje vysoce těkavá a hořlavá rozpouštědla.
Používání v uzavřených prostorech je povoleno pouze
při zajištění dodatečného větrání. Kouření a používání
otevřeného plamene je zakázáno.
Materiál se velice rychle odpařuje.

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.

PRÁVNÍ DODATEK
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.
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