
TECHNISCHE FICHE
SikaCeram® Epoxy Remover
REINIGER VOOR RESTANTEN VAN EPOXY VOEGMORTELS

OMSCHRIJVING
SikaCeram® Epoxy Remover is een watergebaseerd
product gebruikt om restanten van epoxy voegmor-
tels te verwijderen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Verwijderen van lichte of zelfs zware restanten epoxy
voegmortel, zoals SikaCeram® Epoxy Grout, van kera-
mische tegels of porseleingrestegels

▪

In verdunde vorm reinigt en ontvet SikaCeram®
Epoxy Remover zeer vuile vloeren uit porseleingres
en keramiek.

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Speciaal voor epoxy voegmortels van Sika▪
Efficiënt, ook meerdere dagen na het aanbrengen
van de voegmortel

▪

Gemakkelijk te gebruiken▪

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis Watergedragen product. Bevat: EDTA en zouten ≤ 5%, zeep tussen 5 % en

15 %. Andere bestanddelen: geur.

Verpakking 2 kg plastiek fles

Kleur Bleekgele vloeistof

Houdbaarheid 24 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities Bij temperaturen tussen +5°C en +30°C bewaren.

Dichtheid ~ 1,01 kg/l

pH-Waarde ~ 11,3
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
VERWERKING

SikaCeram® Epoxy Remover zoals nodig, ofwel onver-
dund ofwel verdund met water gebruiken.

Hoe hardnekkige restanten van epoxy voegmortels ver-
wijderen 
Het product onverdund aanbrengen op het te reinigen
oppervlak, 15 - 20 minuten laten inwerken, daarna
wrijven met een schurend vilt en afspoelen met zuiver
water. Indien nodig een metalen truweel gebruiken
om het exces aan epoxy voegmortellaag te verwijde-
ren, en daarna met het schurend vilt wrijven.
 
Hoe vlekken van het opvoegen met epoxymortel ver-
wijderen of gebruiken als waslaag verwijderaar
SikaCeram® Epoxy Remover 1:5 verdunnen met water,
aanbrengen en enkele minuten laten inwerken. Met
een vilt wrijven, of een schuurborstel of reinigingsma-
chine met single-disc gebruiken; vuil machinaal opzui-
gen of opvegen en naspoelen met veel zuiver water.
 
Verwijderen van vlekken van porseleingrestegels
Het product onverdund aanbrengen op de vlekken en
over de volledige tegel, 15 - 20 minuten laten inwer-
ken en daarna met een schurend vilt wrijven en na-
spoelen met zuiver water.

 

BEPERKINGEN
Het gebruik van SikaCeram® Epoxy Remover op
epoxyvoegmortels moet minstens 48 uren na het op-
voegen gebeuren, en na minstens 24 uren indien de
omgevingstemperatuur ≥ +20°C.

▪

Niet toepassen op gepolijste marmer of natuursteen.▪
Niet toepassen op hout.▪
Niet toepassen op methacrylaat ondergronden.▪
Altijd eerst het oppervlak testen om te controleren of
het niet beschadigd wordt voordat SikaCeram® Epoxy
Remover toegepast wordt.

▪

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
van het product moet de verenigbaarheid van het pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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