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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Cleaner G+P
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γ ΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ  ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Χημική βάση Υδατικής βάσης, περιέχει ισοπροπανόλη
Χρώμα (CQP001-1) Ανοιχτό μπλε, διαφανές
Θερμοκρασία εφαρμογής 5 ─ 40 °C
Μέθοδος εφαρμογής Ψεκασμός και σκούπισμα
Διάρκεια ζωής 60 μήνες

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότη-
τας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Sika® Cleaner G+P είναι υδατικής βάσης, 
με αλκοόλη, διαφανές ανοιχτό μπλε καθαρι-
στικό για γυαλί, πλαστικά και μη πορώδη 
υποστρώματα. Το Sika® Cleaner G+P μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση δα-
χτυλιών, υπολειμμάτων και ρύπων. Το προϊόν 
δεν αφήνει υπολείμματα στην επιφάνεια, 
διασφαλίζοντας έτσι ευκολία χρήσης και 
απαλλάσσοντας από την ανάγκη επανα-κα-
θαρίσματος των γυάλινων επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Καθαριστικό υδατικής βάσης▪
Καθιστά τα υπολείμματα σιλικόνης ορατά▪
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότε-
ρα μη πορώδη υποστρώματα

▪

ΠΕΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Sika® Cleaner G+P χρησιμοποιείται για κα-
θαρισμό των κεραμικών επιστρώσεων σε 
κρύσταλλα και σε κρύσταλλα οχημάτων. Επι-
πλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρι-
σμό σε όλα σχεδόν τα μη πορώδη υποστρώ-
ματα.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόστε Sika® Cleaner G+P στην επι-
φάνεια και σκουπίστε με καθαρό, στεγνό, χω-
ρίς χνούδια πανάκι. Οι επιφάνειες θα πρέπει 
να στεγνώσουν τελείως πριν το επόμενο 
βήμα της προετοιμασία τους (π.χ. ενεργο-
ποίηση ή αστάρωμα).
Η συμπυκνωμένη και μόνο συσκευασία του 
Sika® Cleaner G+P πρέπει να αραιωθεί με 
απιονισμένο νερό. Η αναλογία ανάμειξής του 
είναι 1 έως 4. Συνεπώς τα 5 l συμπυκνώματος 
πρέπει να αραιωθούν με 20 l απιονισμένου 
νερού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν την εφαρμογή του Sika® Cleaner G+P σε 
ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. πλαστικά, βα-
φές, κ.τ.λ.) συνιστούμε τον έλεγχο με χρήση 
Sika® Cleaner G+P σε μία μικρή, βέλτιστα μη 
ορατή επιφάνεια υποστρώματος. Λάβετε 
υπόψη πως πριν την εφαρμογή του συγκολ-
λητικού ή του σφραγιστικού, η επιφάνεια θα 
πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ έχουν 
το χαρακτήρα γενικών οδηγιών. Πληροφορίες 
για ειδικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες κα-
τόπιν ζήτησης από το Τεχνικό Τμήμα του Βιο-
μηχανικού Τομέα της Sika. 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι 
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

Δελτία δεδομένων ασφαλείας▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σπρέι 500 ml

Δοχείο 25 l

Συμπύκνωμα 5 l

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε 
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζο-
νται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματι-
κά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφορο-
ποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκει-
νται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΥΓΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την 
απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (
Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει 
φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις 
που αφορούν στην εφαρμογή και τελική 
χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα 
προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησι-
μοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονι-
κές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις 
της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συ-
νθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των 
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών 
υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων 
οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και 
σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται 
δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εται-
ρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του 
τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχε-
θούν κατόπιν ζήτησης.
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Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr
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