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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Thinner C
Разредител и почистващ състав на база разтворител

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sika® Thinner C е смес от разтворители, използвани 
в комбинация с продукти на епоксидна или полиу-
ретанова основа и мембрани.

УПОТРЕБА
Препоръчителни приложения включват:

Компонент при грундиращи системи▪
Промяна на вискозитета на течни мембрани▪
Почистване на инструменти и оборудване▪
Повторно активиране на мембрани, изложени на 
продължителни експлоатационни влияния

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Готов за употреба▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Смес от органични разтворители

Опаковка 3 l, 10 l, 25 l

Външен вид / Цвят Бистра, безцветна течност

Срок на годност 12 месеца

Условия на съхранение Винаги съхранявайте в затворени съдове на хладно, проветриво и сухо 
място, далеч от топлина и окислители. Не съхранявайте при пряка 
слънчева светлина и температури под 5 °C и над 35 °C.

Плътност ~0.86 g/cm3

Температура на възпламеняване ~24 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
Следвайте инструкциите за разреждане на конкрет-
ния продукт.
Почистване: внимавайте, тъй като продуктът е за-
палим. Нанесете с помощта на чиста кърпа, която в 
последствие трябва да се изхвърли в съответствие с 
местните разпоредби.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства извън 
нашия контрол.
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МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на 
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното тран-
спортиране, съхранение и отвеждане на химичес-
ките продукти, моля обърнете се към информаци-
онния лист за безопасност, който съдържа физич-
ни, екологични, токсикологични и други свързани с 
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за 
приложение и използване на продуктите на Сика, 
са предоставени добронамерено и се основават на 
текущите ни познания и опит при правилно съхра-
нение, боравене и използване в нормални условия 
в съответствие с нашите препоръки. На практика 
разликите в материалите, основите и действител-
ните условия на обекта са такива, че не може да се 
гарантира пригодността за определена цел, нито 
да възникнат законови задължения, както от насто-
ящата информация, така и от предоставени писме-
ни препоръки или други съвети. Потребителят е 
длъжен да провери пригодността на продукта към 
поставените изисквания и цели. Сика запазва пра-
вото си да променя характеристиките на своите 
продукти. Правата на собственост на трети страни 
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се прие-
мат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да 
правят справка с последното издание на местния 
Лист с технически данни за съответния продукт, ко-
пия от който се предоставят по заявка. В зависи-
мост от местните азкони и наредби е възмжно е да 
се наложи адаптиране на представения по-горе от-
каз от отговорност. Всяка промяна може да бъде 
реализирана само с разрешение на Корпоративния 
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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