KARTA INFORMACYJNA

SikaBond® Remover
Szybkoschnący, rozpuszczalnikowy środek czyszczący

OPIS PRODUKTU

SikaBond® Remover jest alifatycznym destylatem ropy naftowej
przeznaczonym do stosowania jako środek czyszczący do klejów SikaBond®.

ZASTOSOWANIE

Środek czyszczący do usuwania związanych i niezwiązanych klejów SikaBond®
na bazie uretanu z posadzek z twardego drewna.

CHARAKTERYSTYKA

• Idealny do usuwania resztek uretanowych klejów SikaBond, nawet po ich
związaniu
• Nie pozostawia smug na posadzce
• Całkowicie odparowuje
• Mało uciążliwy zapach
• Szybkoschnący

DANE PRODUKTU
POSTAĆ / BARWA

Bezbarwna ciecz

OPAKOWANIA

Butelki: 473 ml
12 butelek w kartonie

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w
temperaturach pomiędzy 4°C i 35°C najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od
daty produkcji

INSTRUKCJA APLIKACJI
METODA APLIKACJI

Stosować bez rozcieńczania na suchych powierzchniach. Niewielką ilość
SikaBond® Remover nanieść bezpośrednio na powierzchnię lub za pomocą
szmatki lub gąbki. Usuwać zanieczyszczenia szmatką lub nieściernym padem
czyszczącym. Wytrzeć do sucha lub pozostawić do naturalnego wyschnięcia.
Nie wymaga spłukania powierzchni. Podczas czyszczenia nosić rękawice,
okulary i ubranie ochronne odporne na chemikalia.

UWAGI DO STOSOWANIA

• Przed zastosowaniem na wrażliwych podłożach należy wcześniej
przeprowadzić próby.
• Najlepsze efekty czyszczenia uzyskuje się stosując SikaBond® Remover
przed całkowitym związaniem kleju SikaBond®.
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WAŻNE INFORMACJE
UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne
w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne
są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na
żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania
produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej
wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się
do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji,
warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem
wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności
Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być
przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana
zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią
integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest
zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów
umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie
odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi
w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie
internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej
Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja

Sika Poland Sp. z o.o.
Kleje i materiały uszczelniające
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracował
Kleje i materiały uszczelniające
Tel: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
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