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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Remover-208
Почистващ състав на база разтворител за силно замърсени, непорьозни повърхности

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА (ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С  ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)
Химична основа На база разтворител
Цвят (CQP001-1) Безцветен, прозрачен
Температура на полагане 5 ─ 40 °C
Метод на нанасяне Повърхността се забърсва с напоена с материала 

хартиена кърпа, която не отделя власинки
Срок на годност 24 месеца A

CQP = Корпоративна процедура по 
качеството

A) да се съхранява на сухо в изправени, запечатани опаковки при ≤ 25 °C

ОПИСАНИЕ
Sika® Remover-208 е почистващ, прозрачен 
състав на база разтворител за почистване 
на боядисани повърхности. Ползва се също 
и за почистване на следи от Sikaflex® про-
дукти.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА
Отстранява силни замърсявания▪
Подходящ за повечето боядисани повърх-
ности и пластмаси

▪

Предлага се и в аерозолни опаковки▪

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Sika® Remover-208 се използва за предва-
рително почистване на силно замърсени 
непорьозни основи. Sika® Remover-208 мо-
же да се използва за почистване на бояди-
сани повърхности преди залепване.
Sika® Remover-208 може да се използва и 
за почистване на остатъците невтвърдило 
лепило или уплътнител Sikaflex® от използ-
ваните инструменти или замърсени повър-
хности.
Този продукт е подходящ за употреба само 
от професионалисти. За да се потвърди 
добрата адхезия и съвместимостта на мате-
риалите, трябва да се направят предвари-
телни тестове с действителните основи при 
реални условия.
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НАЧИН НА НАНАСЯНЕ
Отстраняване  на  невтвърден мате-
риал
Отстранете по-големите остатъци от 
Sikaflex® с помощта на нож или шпатула.  
Навлажнете парцал или кърпа със Sika® 
Remover-208 и изтрийте следите от лепило 
или уплътнител.

Почистване  на  повърхността
Избършете боядисаните повърхности с 
навлажнена кърпа със Sika® Remover-208. 
Навлажнете хартиената кърпа с разтвори-
теля, като изсипете течността върху кърпа-
та. Никога не бъркайте с хартиената кърпа 
в опаковката със Sika® Remover-208, тъй ка-
то така може да замърсите продукта. Под-
меняйте кърпите често за по-добро почист-
ване.
Преди разтворителя да изсъхне (да се из-
пари) от повърхността, избършете с чиста, 
суха, неотделяща власинки хартиена кърпа.
Повторете последните две стъпки, докато 
по бялата хартиена кърпа спрат да се поя-
вяват следи от замърсяване.
Не използвайте върху чувствителни повър-
хности, като прясно нанесени бои.
Плътно затваряйте опаковките, веднага 
след употреба.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Съвместимостта с основата трябва да бъде 
проверена преди употреба. 
Не бива да се използва помътнял (замър-
сен) Sika® Remover-208.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията тук се дава като общи ука-
зания. Съвети за специфични приложения 
се предоставят при поискване от Техничес-
кия отдел на Sika Industry. Копие от следни-
те документи може да се предоставят при 
поискване:

Информационен лист за безопасност (
MSDS)

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ОПАКОВКИТЕ

Аерозол 400 ml

Метална бутилка 1000 ml

Кофа 5 l

Туба
20 l
50 l

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този доку-
мент, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат 
да се различават от посочените, поради об-
стоятелства извън нашия контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ
За информация и съвети относно безопас-
ното транспортиране, съхранение и отвеж-
дане на химическите продукти, моля обър-
нете се към информационния лист за безо-
пасност, който съдържа физични, екологич-
ни, токсикологични и други свързани с бе-
зопасността данни.

КЛАУЗА ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  
ОТГОВОРНОСТ
Информацията и по-специално препоръки-
те за приложение и използване на продук-
тите на Сика, са предоставени добронаме-
рено и се основават на текущите ни позна-
ния и опит при правилно съхранение, бора-
вене и използване в нормални условия в 
съответствие с нашите препоръки. На прак-
тика разликите в материалите, основите и 
действителните условия на обекта са таки-
ва, че не може да се гарантира пригодност-
та за определена цел, нито да възникнат 
законови задължения, както от настоящата 
информация, така и от предоставени пис-
мени препоръки или други съвети. Потре-
бителят е длъжен да провери пригодността 
на продукта към поставените изисквания и 
цели. Сика запазва правото си да променя 
характеристиките на своите продукти. Пра-
вата на собственост на трети страни трябва 
да бъдат спазвани. Всички поръчки се при-
емат съгласно нашите текущи условия на 
продажба и доставка. Потребителите са 
длъжни винаги да правят справка с послед-
ното издание на местния Лист с технически 
данни за съответния продукт, копия от кой-
то се предоставят по заявка.
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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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