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 Karta Informacyjna Produktu 
Wersja 04 / 2008 

Sika® Cleaner P 
�rodek czyszcz�cy do powierzchni nieporowatych 

Charakterystyka Techniczna Produktu 
Charakterystyka chemiczna Rozpuszczalnik organiczny  
Kolor Bezbarwny 
G�sto��  (CQP 006-31 / ISO 2811-1) ok. 0,8 kg/l 
Lepko�� 2 (CQP 029-3 / ISO 3219) ok. 2,3 mPa·s 
Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736) 12°C (54 °F) 
Temperatura podczas aplikacji 5 - 40°C (40 - 105 °F) 
Metoda stosowania Wipe-on, wipe-off 
Zu�ycie 40 ml/m2 

Przechowywanie W szczelnie zamkni�tym pojemniku w chłodnym i 
suchym miejscu  

Czas przydatno�ci do u�ycia 24 miesi�ce 
1)CQP = Corporate Quality Procedure       2) 23°C (73°F) / 50% wilg. wzgl. 
 
Opis 
Sika® Cleaner P jest rozpuszczal-
nikowym �rodkiem czyszcz�cym o 
niskiej lepko�ci, przeznaczonym do 
nieporowatych powierzchni.  
Sika® Cleaner P jest produkowany 
zgodnie z Systemem Zapewnienia 
Jako�ci ISO 9001. 
 

Zastosowanie  
Sika® Cleaner P mo�e by� 
u�ywany do usuwania obcych 
substancji i zanieczyszcze� takich 
jak tłuszcze, oleje, pył i brud z 
nieporowatych substancji takich jak 
np. tworzywa sztuczne i metale 
powlekane poliestrem lub PVDF, 
przed nakładaniem klejów lub 
uszczelniaczy. Sika® Cleaner P 
jest równie� odpowiedni do 
czyszczenia powierzchni szkła i 
metali. Powy�sze informacje s� 
podane jako ogólne wskazówki. 
Wska-zówki dla szczegółowych 
rozwi�-za� s� dost�pne na 
��danie. 
Produkt jest przeznaczony do za-
stosowa� profesjonalnych.  
Nale�y przeprowadzi� testy 
przyczepno�ci do stosowanych w 
danych warunkach materiałów, 
oraz ich zgodno��. 
 

Sposób stosowania 
Nale�y u�ywa� tylko czystych, 
białych, nie pozostawiaj�cych 
włókien szmatek bawełnianych lub 
przemysłowego papieru marszczo-
nego dobrej jako�ci. 
Zwil�y� szmatk� �rodkiem poprzez 
nalanie niewielkiej ilo�ci na 
szmatk�. Nigdy nie zanurza� 
szmatki w pojemniku gdy� mo�e to 
spowodowa� zabrudzenie rozpusz-
czalnika! 
Przetrze� czyszczon� powierz-
chni� zwil�on� szmatk� (wipe on). 
Zmienia� szmatk� regularnie w 
celu zapewnienia odpowiedniej 
czysto�ci. Zanim �rodek odparuje, 
wytrze� powierzchni� u�ywaj�c 
nowej, czystej szmatki (wipe off). 
Powtarza� powy�sze czynno�ci, a� 
szmatka pozostanie czysta. 
Je�eli oczyszczone powierzchnie 
nie s� od razu klejone, nale�y je 
nakry� zabezpieczaj�c przed 
ponownym zabrudzeniem. Je�eli 
pomi�dzy oczyszczeniem a 
klejeniem upłyn�ło wi�cej ni� dwie 
godziny, nale�y powtórzy� 
czyszczenie. 
Szczelnie zamkn�� pojemnik po 
ka�dym u�yciu. 
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Dodatkowe informacje dost�pne s� na: 
www.sika.pl 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Services AG Sika Poland Sp. z o.o. Centrala Industry 
Corporate Industry Siedziba Firmy Biuro Kraków 
Tüffenwies 16 Karczunkowska 89 Łowi�skiego 40 
CH-8048 Zürich PL 02-871 Warszawa PL 31-752 Kraków 
Switzerland Polska  Polska 
Tel:  +41 1 436 40 40 Tel:  +48 22 310 07 00 Tel:  +48 12 644 04 92 
Fax: +41 1 436 45 30 Fax: +48 22 310 08 00 Fax:  +48 12 644 16 09 

 

 

Wa�ne informacje 
Przed zastosowaniem na nowej 
powierzchni nale�y sprawdzi� 
kompatybilno�� materiału. 
Nie u�ywa� Sika® Cleaner P je�eli 
jest on zm�tniały lub widoczne s� 
w nim zanieczyszczenia. 
Wskazówki dla przygotowania 
powierzchni dla ró�nego rodzaju 
materiałów mo�na uzyska� w 
dziale Technical Service Sika 
Industry. 
 
Dodatkowe Informacje 
Szczegółowe instrukcje przygoto-
wane dla konkretnych aplikacji 
mog� uzupełnia� dane zawarte w 
niniejszej Karcie Informacyjnej 
Produktu. 
Na �yczenie dost�pne s� nast�-
puj�ce publikacje: 
- Karta Charakterystyki Substancji  
  Chemicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowania 
0,8 kg 

Puszka 
4 kg 

Podstawa danych 
Wszystkie dane techniczne zamie-
szczone w niniejszej Karcie s� 
oparte na badaniach w warunkach 
laboratoryjnych. Dane te mog� si� 
ró�ni� od zmierzonych w innych 
warunkach.  

Wa�ne 
Informacje i zalecenia dotycz�ce 
bezpiecznego przetwarzania, skła-
dowania i usuwania �rodków 
chemicznych, zawarte s� w 
aktualnej Karcie Charakterystyki 
Substancji Chemicznej, karcie 
zawieraj�cej własno�ci fizyczne, 
ekologiczne, toksykologiczne  
i  ogólnego bezpiecze�stwa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
Informacje, a w szczególno�ci zale-
cenia dotycz�ce działania i ko�cowego 
zastosowania produktów Sika s� 
podane w dobrej wierze, przy 
uwzgl�dnieniu aktualnego stanu wiedzy 
i do�wiadczenia Sika i odnosz� si� do 
produktów składowanych, przechowy-
wanych i u�ywanych zgodnie z 
zaleceniami podanymi przez Sika. Z 
uwagi na wyst�puj�ce w praktyce 
zró�nicowanie materiałów, substancji, 
warunków i sposobu ich u�ywania i 
umiejscowienia, pozostaj�ce całkowicie 
poza zakresem wpływu Sika, 
wła�ciwo�ci produktów podane w 
informacjach, pisemnych zaleceniach i 
innych wskazówkach udzielonych 
przez Sika nie mog� by� podstaw� do 
przyj�cia odpowiedzialno�ci Sika w 
przypadku u�ywania produktów 
niezgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. U�ytkownik produktu jest 
obowi�zany do u�ywania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i 
zaleceniami podanymi przez firm� 
Sika. Sika zastrzega sobie prawo 
zmiany wła�ciwo�ci swoich produktów. 
Prawa własno�ci osób trzecich musz� 
by� przestrzegane. Wszelkie zamówie-
nia s� realizowane zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cymi zasadami sprzeda�y i 
dostawy. U�ytkownicy s� obowi�zani 
przestrzega� wymaga� zawartych w 
aktualnej Karcie Technicznej u�ytkowa-
nego produktu. Kopi� aktualnej Karty 
Informacyjnej Produktu Sika dostarcza 
U�ytkownikowi na jego ��danie. 
 


