PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Clean
ČISTIČ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH FÓLIÍ SARNAFIL® T

POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI / VÝHODY

Směs organických rozpouštědel

▪ Rozpouští povrchové nečistoty
▪ Rychle se odpařuje
▪ Vhodný pro čištění silně znečištěných svařovaných
přesahů fólií Sarnafil® T
▪ Vysoce hořlavý

POUŽITÍ
Sarnafil® T Clean slouží pro odstranění silných
znečištění a zbytkú lepidla z hydroizolačních fólií typu
Sarnafil® TG a Sarnafil® TGTS .
Sarnafil® T Clean současně slouží k čištění nářadí a
odmaštění kovových plechů.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
▪ Quality management system EN ISO 9001

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

Směs organických rozpouštědel.

Balení

Plechovka:
Balení:

Vzhled / Barva

Červená kapalina.

Skladovatelnost

24 měsíců od data výroby v originálním, neotevřeném, těsnicím a
nepoškozeném balení. Datum spotřeby je uvedeno na balení.

Podmínky skladování

Skladujte v originálním, neotevřeném a těsnicím balení při teplotě mezi 0
°C a +30 °C.

Objemová hmotnost

~0.88 kg/l (+20 °C)

Obsah VOC

VOC-CH: 99.85 %
VOC-EU: 99.85 %

Konzistence

Kapalná.

Teplota vzduchu v okolí

Nejméně -20°C

Teplota podkladu

Nejméně -30°C
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Europaleta nebo jedna plechovka

INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE
Výrobek používejte v souladu s požadavky realizačních
příruček pro hydroizolace střech a spodní stavby
V závislosti na stupni znečištění by mělo být nejprve
použito čištění pomocí vody, kartáče či hadry. K čištění
používejte bílou látku, tu namočte v Sarnafil® T Clean
a použijte na fólii, nářadí nebo plech. Čisticí látka by
měla být často měněna, aby nedošlo k dalšímu
roznášení nečistot. Pro čištění svaru používejte pouze
novou látku. Před svařováním fólie musí být Sarnafil® T
Clean z povrchu fólie odpařen. V oblasti svaru musí
být Sarnafil® T Clean z povrchu fólie odpařen před
použitím Sarnafil® T Prep.

OMEZENÍ
▪ Vyhněte se kontaktu s materiály které nejsou odolné
vůči rozpouštědlúm.
▪ V oblasti svaru používejte Sarnafil® T Clean pouze
omezeně pro čištění při velkém znečištění. Přípravek
neslouží pro přípravu svaru a snižuje jeho kvalitu,
proto je nutné následně použít Sarnafil® T Prep.
▪ Používejte vhodný typ bílé tkaniny, aby její zbytky
nezůstávaly na povrchu fólie.
▪ Používejte ochranné pomůcky, rukavice odolné
rozpouštědlům, ochranné brýle.
▪ Sarnafil® T Clean obsahuje vysoce těkavá a hořlavá
rozpouštědla. Používání v uzavřených prostorech je
povoleno pouze při zajištění dodatečného větrání.
Kouření a používání otevřeného plamene je
zakázáno.

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.

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

SarnafilTClean-cs-CZ-(01-2018)-1-1.pdf
Produktový list
Sarnafil® T Clean
Leden 2018, Verze 01.01
020945072050000003

2/2

