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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikagard®-715 W
Препарат за премахване на мъхове и плесени

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sikagard®-715 W е препарат на водна основа за пре-
махване на мъхове, лишеи и плесени.

УПОТРЕБА
За цялостно отстраняване на мъхове, лишеи, плесе-
ни и други подобни замърсявания по всички стан-
дартни външни и вътрешни повърхности на сгради 
(тенти, покриви, улуци, вътрешни дворове, тераси 
и балкони, стени, подове, дървени и пластмасови 
дограми, чадъри, сенници) или по каменни орна-
менти, надгробни паметници и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Течност на водна основа с отлични почистващи 
свойства при гладки и порьозни повърхности

▪

Добро проникване и висока диспергираща спо-
собност

▪

Не съдържа органични разтворители▪
Не съдържа фосфати▪
Не отделя вредни или дразнещи пари (не е опа-
сен при използване на закрито)

▪

Съвместим с най-използваните строителни мате-
риали като тухла, естествен камък, бетон, дърво, 
алуминий, стоманени и пластмасови материали, 
гумени и лакирани повърхности

▪

Не обезцветява и не образува петна по спомена-
тите по-горе материали

▪

Не се разглежда като биоцид по смисъла на Ди-
ректива 98/8/ЕО – не съдържа биоцидни активни 
съставки

▪

Отговаря на изискванията на ЕО Наредба № 
648/2004 за детергентите. Състав: < 5 % нейоно-
генни повърхностно активни вещества, < 5 % фос-
фонати.

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Течност на водна основа, съдържаща нейоногенни повърхностно ак-
тивни вещества, силикати и отделящи агенти.

Опаковка Аерозолна опаковка 500 ml 12 аерозолни опаковки в кутия / 
25x12 = 780 аерозолни опаковки / 
палет

2 l туба 10 туби в стреч фолио / 27x10 = 
270 туби / палет

5 l туба 4 туби в стреч фолио / 36x4 = 144 
туби / палет

Цвят Безцветен, прозрачен

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неотворена и 
ненарушена, оригинална опаковка.

Условия на съхранение Съхранявайте на сухо. Защитете замръзване. Осигурете приток на 
свеж въздух на аерозолните опаковки - избягвйте топлината.

Плътност ~1.01 g/cm3 при +20 °C
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Стойност на pH ~11.5

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход 10-13 m2 за литър

Околна температура на въздуха > 5 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанесете с четка, гъба или или директно напръс-
кайте повърхността, нуждаеща се от почистване. 
Оставете Sikagard®-715 W да подейства от 5 до 10 
минути, след това измийте основата за отстранява-
не на замърсяването. 
За цялостно почистване на упорити и стари замър-
сявания или отлагания, повторете процедурата, ако 
е необходимо.

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.

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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