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TUOTETIETOESITE

Sika® Cleaner PCA
Puhdistussieni ja Primer -levitin

TYYPILL INEN TUOTETIETO
Kemiallinen koostumus Melamiinisieni avoimella pinnalla
Väri (CQP001-1) Vaalean harmaa
Tuotteen käyttäminen Hankaamalla kuivana tai kostutettuna yhdessä Sika® 

Cleaner G+P:n kanssa

KUVAUS
Sika® Cleaner PCA on älykäs puhdistussieni 
perustuen melamiinivaahtoon. Tuotetta käy-
tetään epäpuhtauksien poistoon tuulilasin lii-
mattavilla alueilla sekä lasipinnan tai muiden 
pintojen puhdistamiseen.
Lisäksi tuote soveltuu kertakäyttöisenä Sika® 
Primer -tuotteiden levittämiseen.

TUOTTEEN EDUT
Nopea, puhdas ja yksinkertainen tapa pois-
taa epäpuhtauksia ja tarrajäämiä.

▪

Soveltuu käytettäväksi Sika Primer -levitti-
menä

▪

EHS -käyttäjäystävällinen tuote▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sika® Cleaner PCA on suunniteltu puhdista-
maan vaikeasti poistettavia epäpuhtauksia 
tuulilasin keraamipinnasta tai lasipinnalta. 
Tuotetta voidaan käyttää myös tarrajäämien 
ja muuntyyppisen lian poistoon. 
Sika® Cleaner PCA soveltuu hyvin Sika® Primer 
-tuotteiden levittämiseen Sikan jälkimarkki-
noille kehitetyssä tuulilasin liimausmenetel-
mässä. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Tuote tulee testata todellisilla materiaa-
lipinnoilla ja käyttöolosuhteissa puhdistus- ja 
yhteensopivuusominaisuuksien varmistami-
seksi.
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TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Poistaaksesi epäpuhtaudet tuulilasista, käy-
tä Sika® Cleaner G+P:tä tai vastaavaa ei-antis-
taattista lasinpuhdistusainetta, sumuttamal-
la sitä tasainen kalvo lasipinnalle. Alueet, jois-
ta tuote juoksettuu pois, sisältävät epäpuh-
tauksia. Hankaa voimakkaasti edestakaisin Si-
ka® Cleaner PCA -hankaussienellä liimattavilla 
alueilla sijaitsevia juoksettuvia alueita. Voi-
m a k k a a s t i  e p ä p u h t a u k s i a  
sisältävillä alueilla Sika® Cleaner PCA voidaan 
käyttää kuivahankauksena lisäämään puhdis-
tuskykyä.
Pyydämme huomioimaan että yksittäinen 
puhdistussieni on tarkoitettu vain kertakäyt-
töiseksi.
Kuivaa pyyhepaperilla Sika® Cleaner G+P pois 
ja anna lasi/keraamipinnan kuivua täysin en-
nen seuraavaa tartuntakäsittely -vaihetta.

TÄRKEÄ HUOMIO
Yhteensopivuus puhdistettavalle materiaali-
pinnalle täytyy olla varmistettu ennen tuot-
teen käyttöä. Ennen Sika® Cleaner PCA käyt-
t ö ä  h e r k i l l ä  m u o v i p i n n o i l l a ,  
suosittelemme käytännön testin suorittamis- 
ta pienelle, mielellään ei näkyviin jäävälle alu-
eelle materiaalipinnassa.  
Ennen liimausta materiaalipinta täytyy tartun-
takäsitellä Sikan tartuntakäsittelysuositusten 
mukaisesti.

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

Laatikko
168 kertakäyttö-

sientä

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

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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