
TECHNISCHE FICHE
Sika® Cleaner P-506
SNELREINIGER

OMSCHRIJVING
Sika® Cleaner P-506 is een krachtig wateroplosbaar
veilig oplosmiddel, biologisch afbreekbaar en alkalisch
ingesteld voor een snelle efficiënte verwijdering van
vet, vuil, koolstof, olie, roet, nicotineaanslag en ande-
re hardnekkige vlekken in talloze toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Cleaner P-506 wordt als universeel reinigings- en
ontvettingsmiddel ingezet voor de behandeling van ge-
coate en/of niet-gecoate oppervlakken.
Het beste resultaat wordt verkregen indien Sika® Clea-
ner P-506 met sprayflacon wordt opgebracht en direct
daarna met een vochtige doek wordt afgeveegd. Bij
reiniging van machines e.d. naspoelen met water.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Sika® Cleaner P-506 kan met warm of koud water wor-
den verdund.
Volledig oplosbaar in water.
Biologisch afbreekbaar

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Sika® Cleaner P-506 is bij besluit dd. 14 februari 2007
door TNO goedgekeurd voor gebruik in omgevingen
waar met voedsel wordt gewerkt en met name voor
reiniging van machines en apparaten die bij de voed-
selbereiding worden gebruikt.

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis pH-waarden

1 deel Sika® Cleaner P-
506

2 delen water 12,8

1 deel Sika® Cleaner P-
506

5 delen water 12,5

1 deel Sika® Cleaner P-
506

10 delen water 12,2

1 deel Sika® Cleaner P-
506

20 delen water 11,8

Alle waarden bij +20°C

Karakteristieke geur

Verpakking Bus van 10 l
Rode vloeistof

Houdbaarheid 24 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities Opslaan in de oorspronkelijke gesloten verpakking op een plaats be-
schermd tegen vorst.
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VERWERKINGSINFORMATIE
Mengverhouding Normale vervuiling 1 liter Sika® Cleaner P-506 op 10 li-

ter water
Zware vervuiling 1 liter Sika® Cleaner P-506 op 5 liter

water
Bijzondere toepassing Sika® Cleaner P-506 kan onverdund

worden ingezet in geval van bv.
zware roetvervuiling en als bilge-
cleaner bij schepen enz.

BEPERKINGEN
Sika® Cleaner P-506 dient niet op glas of spiegels te
worden gebruikt, wegens een mogelijk etsende wer-
king.

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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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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