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Sika® Remover-208
Poistoaine tuoreille Sikaflex® -liimatahroille
Tekniset tuotetiedot
Kemiallinen koostumus
Väri
Tiheys (CQP1 006-3 / ISO 2811-1)
Viskositeetti2 (CQP 029-3 / ISO 3219)
Leimahduspiste (CQP 007-1 / ISO 13736)
Levityslämpötila
Levitystapa
Kuivumisaika2/3
Varastointi
Säilyvyys
2)

CQP = Corporate Quality Procedure
Kuivumisolosuhteissa 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus
Erikoistapauksissa annetut lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetusta

Kuvaus
Sika® Remover-208 käytetään
tuoreiden, vielä kuivumattomien
Sikaflex® -liimatahrojen pyyhintään
lasi-, maali- ja muovipinnoilta.
Tuote soveltuu myös maalattujen
pintojen puhdistamiseen.
Sika® Remover-208 on valmistettu
ISO 9001 / 14001 -laadunvalvonta
ja ympäristönormien mukaisesti
sekä responsible care –ohjelmaa
noudattaen.

Käyttöalueet
Sika® Remover-208 käytetään
ylimääräisen,
kovettumattoman
Sikaflex®
-liima/tiivistysmassan
poistamiseen työkaluista sekä
tahriintuneilta pinnoilta. Tuotetta
voidaan käyttää myös voimakkaasti likaantuneiden, tiiviiden materiaalipintojen esipuhdistukseen.
Sika® Remover-208 soveltuu myös
maalattujen pintojen puhdistukseen ennen liimausta. Käytä tuotetta Sika® Primer -taulukon mukaisesti. Tuote on tarkoitettu vain
ammattikäyttöön.

Tuotteen käyttäminen
Kovettumattoman liiman poistaminen
®
-jäännökset
Puhdista Sikaflex
veitsellä tai lastalla. Kostuta liina
tai pyyhe Sika® Remover®-208 aineeseen ja pyyhi jäljelle jäänyt
liima tai tiivistysmassa.
Pintojen puhdistaminen
®
Pyyhi maalatut pinnat Sika Re®
mover -208
-aineeseen
kostutetulla liinalla tai pyyhkeellä.
Anna pintojen kuivua hyvin ennen
liimalla tai tiivistysmassalla käsittelyä.
Sulje astia tiiviisti heti käytön jälkeen.
Älä käytä tuotetta herkille pinnoille,
kuten vastamaalatuille alueille.
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Petrolitisle (ei sisällä aromaattisia liuottimia)
Läpinäkyvä
0.76 kg/l noin
1 mPa·s noin
>24°C
5 - 35°C
Puuvillaliina tai paperipyyhe
30 min. – 24 h
Suljetussa astiassa viileässä ja kuivassa paikassa
24 kuukautta

Pakkaustiedot
Astia

Huomautus
250 ml
1l
5l

Teknisten tietojen perusteet
Kaikki tämän tuotetietoesitteen
tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen
valmistajasta
riippumattomista
olosuhteista.
Tärkeää
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän
tulee tutustua voimassa oleviin
käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Lisätietoja:
www.sika.fi
www.sika.com
Oy Sika Finland Ab
Teollisuusosasto
PL 2, Veininlaaksontie 1
02621 Espoo
Finland
Puh. 09 - 511 431
Fax 09 - 5114 3300

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu
käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta
eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta
varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja
erityisesti kaikki suositukset liittyen
Sika-tuotteiden työstämiseen sekä
loppukäyttöön, on annettu hyvässä
uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen
tuotteistamme, kun niiden huolellinen
varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten
mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja
todellisissa
työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista
takuuta koskien tuotteen myyntiä tai
sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen
tai mitään muutakaan oikeudellista
vastuuta ei ole johdettavissa näistä
ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän
tulee testien avulla varmistua tuotteen
sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten
oikeudet on huomioitava. Kaikissa
tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään
voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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Lisätietoja
Seuraavat julkaisut toimitamme
pyynnöstä:
- käyttöturvallisuustiedotteet
- Sika Primer -taulukko.

