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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Trocal Cleaner-2000
Почистващ състав за мембрани Sikaplan®

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sika® Trocal Cleaner-2000 почистващ състав на осно-
вата на разтворители за почистване на шевовете 
при заварка на хидроизолационни мембрани 
Sikaplan®.

УПОТРЕБА
Почистващ състав за отстраняване на локални за-
мърсявания от хидроизолационни мембранни 
Sikaplan® в зоната на шевовете и подготовка на 
стари PVC мембрани за заваряване с горещ въз-
дух

▪

Почистващ състав за подготовка на шевовете на 
хидроизолационни PVC мембрани Sikaplan® при 
заваряване с горещ въздух

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Разтваря и емулгира лепилни смоли, мастици и 
битумни замърсявания

▪

Бързо изпаряване на разтворителя▪
Подходящ за почистване на метални инструменти▪
Неподходящ за подготовка на PVC мембрани при 
студена заварка

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Смес от разтворители

Опаковка Туба 5.0 kg
Опаковъчна единица Европалет или туба

Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.

Външен вид / Цвят Прозрачен

Срок на годност 24 месеца от датата на производство

Условия на съхранение Да се съхранява в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани 
опаковки, на сухо. Винаги проверявайте опаковката.

Плътност 1.09 kg/l

Консистенция Течна

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха Мин. +2 °C

Температура на основата Мин. +2 °C
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ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Напоете бяла памучна кърпа с почистващия състав 
и премахнете замърсяването от повърхността в зо-
ната на шевовете. 
Не нанасяйте почистващ състав директно върху по-
върхността на мембраната. 
При трудно отстраними замърсявания може да се 
използвате абразивно кече Scotch Brite.
Подсушете мембраната в зоната на застъпка с бяла 
памучна кърпа.
За отстраняване на минерални замърсявания от по-
върхността на мембраната, Sika® Trocal Cleaner-
2000 може да се разреди с вода.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Разтваря термопластични материали, които не са 
устойчиви на разтворители (напр. полистирен, по-
ликарбонат, акрилати).

▪

Не използвайте почистващия състав за почистване 
на големи участъци от повърхността на мембра-
ната.

▪

При нанасяне използвайте устойчиви на разтвори-
тели ръкавици и очила за защита на очите.

▪

Малки количества от почистващия състав могат да 
разградят термопластичните повърхности.

▪

Sika® Trocal Cleaner-2000 съдържа летливи и запа-
лими разтворители.

▪

Когато се нанася в затворени помещения трябва 
да се осигури достатъчна вентилация. Не пушете и 
избягвайте открити пламъци.

▪

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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