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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Cleaner PCA
ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χημική βάση Ανοιχτού πορώδους, διογκωμένη ρητίνη μελαμίνης
Χρώμα (CQP001-1) Ανοιχτό γκρι
Μέθοδος εφαρμογής δργρτ Στεγνό ή υγρό τρίψιμο με Sika® CleanGlass ή Sika® 

Cleaner G+P

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Sika® Cleaner PCA είναι ένα έξυπνο σφου-
γκαράκι καθαρισμού με βάση αφρό μελα-
μίνης. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 
ρύπων ή τον καθαρισμό παρμπρίζ και άλλων 
επιφανειών.
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εφαρμογή συγκεκριμένων ασταριών Sika®.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ταχεία, καθαρή και απλή μέθοδος απο-
μάκρυνσης ρύπων και υπολειμμάτων ετικε-
τών

▪

Κατάλληλο ως απλικατέρ ασταριού▪
Περιβαλλοντικά φιλικό▪

ΠΕΔΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Sika® Cleaner PCA έχει σχεδιαστεί για την 
απομάκρυνση ρύπων από κεραμικά τεμάχια 
ή γυαλί. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για την αφαίρεση υπολειμμάτων ετικετών και 
άλλων τύπων μόλυνσης.
Το Sika® Cleaner PCA είναι κατάλληλο για 
εφαρμογή ασταριών Sika® στη Βιομηχανία 
Επισκευής Αυτοκινήτων. 
Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από 
επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να 
διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συ-
νθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα 
ώστε να επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη 
πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την απομάκρυνση των ρύπων απο 
κρύσταλλα αυτοκινήτου, χρησιμοποιείστε το 
Sika® CleanGlass ή Sika® Cleaner G+P ή 
αντίστοιχο αντιστατικό καθαριστικό για 
βρέξιμο της επιφάνειας και εμφάνιση τυχόν 
κρυφής ρύπανσης. Αρχίστε να τρίβετε την 
προς συγκόλληση επιφάνεια με το Sika® 
Cleaner PCA. Για ιδιαίτερα βρώμικες επι-
φάνειεςτο προϊόν μπορεί να να χρησιμοποιη-
θεί και χωρίς διαβροχή, ώστε να αυξηθεί η 
απόδοση. 
Λάβετε υπόψη ότι το προϊόν είναι κατασκευ-
ασμένο για μια και μόνο χρήση.
Καθαρίστε το Sika® CleanGlass και αφήστε 
την επιφάνεια να στεγνώσεις πλήρως πριν το 
επόμενο βήμα προτεοιμασίας επιφανείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συμβατότητα με τα πραγματικά υποστρώ-
ματα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν την 
εφαρμογή. 
Πριν την εφαρμογή του Sika® Cleaner PCA σε 
ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. πλαστικά, κ.τ.λ.) 
συνιστάται η διεξαγωγή δοκιμής σε μία μι-
κρή, μη ορατή επιφάνεια.
Πριν από την εφαρμογή του συγκολλητικού, 
η επιφάνεια πρέπει να προετοιμαστεί σύμ-
φωνα με τις συστάσεις Sika για προετοιμασία 
επιφανειών.

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 κα-
τόπιν ζήτησης:

Δελτία δεδομένων ασφαλείας▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κιβώτιο 168 τεμάχια

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.

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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