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TUOTETIETOESITE

Sika® Remover-208
Liuotinpohjainen puhdistusaine voimakkaasti likaantuneille ei-huokoisille pinnoille

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Liuotinpohjainen
Väri (CQP001-1) Väritön, kirkas
Levityslämpötila 5 ─ 40 °C
Tuotteen käyttäminen Puhtaaseen nukkaamattomaan paperiin 

kostutettuna pyyhintä ja viimeistely kuivalla 
puhtaalla paperilla pyyhkien

Säilyvyys 24 kuukautta A

CQP = Corporate Quality Procedure A) varastointi suljetuissa astioissa pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS
Sika® Remover-208 on liuotinpohjainen väri-
tön kirkas puhdistusaine maalatuille pinnoille. 
Tuote soveltuu myös tuoreiden, kuivumatto-
mien Sikaflex® tahrojen puhdistamiseen tiiviil-
tä materiaalipinnoilta.

TUOTTEEN EDUT
Puhdistaa voimakkaasti likaantuneet pinnat▪
Soveltuu useimmille maalatuille pinnoille se-
kä muovilaaduille

▪

Saatavilla myös aerosolipakkauksessa▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sika® Remover-208 käytetään esipuhdistuk-
seen voimakkaasti likaantuneilla ei-huokoisil- 
la materiaalipinnoilla. Sika® Remover-208 voi-
daan käyttää maalipintojen puhdistamiseen 
ennen liimausta.
Sika® Remover-208 soveltuu myös poista-
maan vielä kuivumattomia Sikaflex® -liima/tii-
vistemassa -tahroja työkaluista ja materiaali-
pinnoilta. Tämä tuote on tarkoitettu vain am-
mattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla 
materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tar-
tunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien var-
mistamiseksi.
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TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Kovettumattoman mater iaa l in  po is -
to
Poista ylimääräinen Sikaflex® -massa lastalla 
tai veitsellä höyläten. Kostuta kankaaseen tai 
pyyhkeeseen Sika® Remover-208 ja poista 
pyyhkimällä loput massajäänteet materiaali-
pinnasta.

Pinnan  puhdis tus
Pyyhi maalatut pinnat Sika® Remover-208 
kostutetulla kankaalla tai pyyhepaperilla. An-
nostele Sika® Remover-208 kankaalle tai pa-
perille pullosta kaataen. Vältä kostuttamasta 
pyyhettä pullon suulla sillä siitä voi kulkeutua 
epäpuhtauksia pullon sisälle. Pyyhi puhdistet-
tava pinta kostutetulla paperi pyyhkeellä. 
Vaihda pyyhepaperi uuteen säännöllisesti, li-
säten näin puhdistustehokkuutta.
Ennen liuotinaineen haihtumista pyyhityltä 
pinnalta suorita viimeistelypyyhintä kuivalla 
puhtaalla nukkaamattomalla paperipyyhkeel-
lä (wipe on - wipe off).
Toista edellämainitut kaksi pyyhintävaihetta 
kunnes viimeistelypyyhintänä käytettävä val-
koinen pyyhepaperi ei enää likaannu.
Älä käytä tuotetta herkillä materiaalipinnoilla 
kuten vielä tuoreilla maalipinnoilla.
Sulje pullo tiiviisti korkeilla jokaisen käyttöker-
ran jälkeen.

TÄRKEÄ HUOMIO
Tuotteen yhteensopivuus puhdistettavalle 
materiaalipinnalle tulee varmistaa etukäteen 
suoritettavalla käytännön kokeella.
Hylkää Sika® Remover-208 käytöstä mikäli 
tuotteen kirkas väri on muuttunut (kontami-
noitunut).

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

Aerosoli 400 ml

Pullo 1000 ml

Sanko 5 l

Astia
20 l
50 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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