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TUOTETIETOESITE

Sika® Cleaner G+P
Vesipohjainen puhdistusaine lasi- ja muovipinnoille

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Vesipohjainen, sisältää Isopropanolia
Väri (CQP001-1) Vaalean sininen, läpikuultava
Levityslämpötila 5 ─ 40 °C
Tuotteen käyttäminen Sumuta ja kuivaa pyyhepaperilla
Säilyvyys 60 kuukautta

CQP = Corporate Quality Procedure

KUVAUS
Sika® Cleaner G+P on vesipohjainen, alkoholia 
sisältävä, vaalean sininen läpikuultava puhdis-
tusaine lasi-, muovi- ja tiiviille materiaalipin-
noille. Sika® Cleaner G+P soveltuu käytettä-
väksi poistamaan sormenjälkiä, epäpuhtauk-
sia ja yleistä likaa. Tuotteen käytöstä ei 
jää pintaan jälkiä, mahdollistaen näin  helpon 
käytettävyyden ja poistaen kiilloitustarpeet 
lasipinnoilta.

TUOTTEEN EDUT
Vesipohjainen puhdistusaine ▪
Tekee silikonijäämiä sisältävät alueet hel-
posti havaittaviksi 

▪

Voidaan käyttää useimmilla ei-huokoisilla 
materiaalipinnoilla 

▪

KÄYTTÖKOHTEET
S i k a ®  C l e a n e r  G + P  k ä y t e t ä ä n  
puhdistamaan ajoneuvoon liimattavien lasien 
mustia keraamimaalipintoja. Tuote soveltuu 
puhdistamaan myös lähes kaikkia muita ei-
huokoisia materiaalipintoja.
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TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Sumuta Sika® Cleaner G+P materiaalipintaan 
ja kuivaa puhtaalla, kuivalla, nukkaamatto-
malla pyyhepaperilla. Materiaalipinnan tulee 
antaa kuivua täysin ennen seuraavaksi tehtä-
vää tartuntakäsittelyä (esim. Sika Aktivator tai 
Sika Primer -käsittely).
Sika® Cleaner G+P -tiiviste (concentrate) lai-
mennetaan ennen käyttöä deionisoidulla (tis-
latulla) vedellä. Laimennussuhde on 1 : 4 eli 5 
litraa tiivistettä laimennetaan 20 litraan deio-
nisoitua (tislattua) vettä.

TÄRKEÄ HUOMIO
Ennen Sika® Cleaner G+P käyttöä herkillä ma-
teriaalipinnoilla (esim. muovit, maalit ym.), 
suosittelemme levittämään Sika® Cleaner G+P 
pienelle testialueelle, mahdollisesti niin, ettei 
se jää näkyviin. Puhdistamisessa tulee huo-
mioida että ennen liiman tai tiivistysaineen le-
vittämistä tulee käsittely ulottaa koko liitok-
sen alueelle.

L ISÄT IETOJA
Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-
kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-
taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek-
nisestä neuvonnasta. 
Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

Käyttöturvatiedotteet▪

PAKKAUSTIEDOT

Liipaisimella varustettu sumu-
tinpullo

500 ml

Kanisteri 25 l

Tiiviste 5 l

TUOTETIEDON PERUSTA
Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa 
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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