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TECHNISCHE FICHE
SikaCor® Wash
OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOF VOOR HET REINIGEN VAN OPPERVLAKKEN

OMSCHRIJVING
SikaCor® Wash is een zeer efficient, oppervlakte-ac-
tief, watergebaseerd reinigingsmiddel.
Dit alkalisch reinigingsmiddel is VOS-vrij en biologisch 
afbreekbaar (volgens de OECD leidraad).

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SikaCor® Wash is alleen geschikt voor gebruik door er-
varen professionals.
 
SikaCor® Wash wordt gebruikt voor de intensieve rei-
niging van metalen (bv. verzinkte oppervlakken, alumi-
nium), of gecoate oppervlakken die verontreinigd zijn 
door nauwelijks wateroplosbare, olieachtige, vetachti-
ge substanties, of die zijn blootgesteld aan weersom-
standigheden.

Bij vermoeden van onzichtbare verontreinigingen, ad-
viseren we om testen uit te voeren volgens DIN rap-
port 28, sectie 3.3.1.
Niet geschikt voor het verwijderen van aangehecht ce-
ment en sporen van beton of corrosieproducten. 

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Geschikt voor allerlei typen vervuilde en aan weer en 
wind blootgestelde oppervlakken

▪

Voor het emulgeren en oplossen van hardnekkige 
contaminaties

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN
Extern getest (IKS, Dresden) volgens de Duitse regel-
geving omtrent de tussenlaagse aanhechting van 
coatings bestemd voor civiele kunstwerken zoals bv. 
bruggen

▪

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking Concentraat in polyethyleen bidon - 5 l

Uiterlijk / Kleur Kleurloos

Houdbaarheid Onbeperkt

Opslagcondities Het product dient in de originele, verzegelde verpakking, koel, vorstvrij en 
droog te worden opgeslagen.

Dichtheid ~ 1,05 kg/l (leveringsvorm)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik Theoretisch:
Circa 100 - 150 g/m2 bij verwerking met lagedruk spuit (verdunningsver-
houding 1 : 5)
Circa 200 - 300 g/m2 bij verwerking met hogedruk spuit (verdunningsver-
houding 1 : 20)
Het verbruik is afhankelijk van diverse factoren en kan afwijken van boven-
staande theoretische waarden.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
MENGEN

Vóór gebruik verdunnen met water in een verhouding 
van 1 : 5 tot maximaal 1 : 20.

VERWERKING

De applicatie verloopt in 3 stappen:
Verwijder vuil en zware verontreinigingen van het 
oppervlak d.m.v. reiniging met warm water onder 
hoge druk (watertemperatuur circa +80°C, spuitdruk 
150 bar).

1. 

SikaCor® Wash in verdunde vorm op het oppervlak 
verspuiten en 10 minuten in laten werken. Indien het 
voortijdig droog is (zon, wind), opnieuw aanbrengen.

2. 

Afspoelen met warm water onder hoge druk (water-
temperatuur circa +80°C, spuitdruk 150 bar).

3. 

Het gereinigde oppervlak dient volledig droog te zijn 
vooraleer een coating aan te brengen.
 
Hoge druk spuitapplicatie:

SikaCor® Wash kan ofwel in onverdunde vorm toege-
voegd worden in het reinigingsmiddelreservoir van 
de hogedruk reiniger (bekijk de opties voor toevoe-
ging van reinigingsmiddelen; de verdunningsgraad 
mag niet hoger zijn dan 1 : 20), ofwel in verdunde 
vorm direct uit de container gepompt worden

▪

Tijdens het spuiten dient de druk verlaagd te worden 
tot de minimale druk van de apparatuur (20 - 30 bar)

▪

Gebruik een platte of variabele spuitmond (minimale 
spuithoek 40°, reduceer de grootte van de spuit-
mond tot het apparatuur-specifieke minimum)

▪

Indien de toevoer van het reinigingsmiddel te hoog 
is, dient overgeschakeld te worden op overeenkom-
stig aanpasbare hoge druk apparatuur

▪

 
Lage druk spuitapplicatie:

Als alternatief kan een handpomp spuitsysteem ge-
bruikt worden (bv. 10 l volume, 6 bar overdruk)

▪

Vullen met SikaCor® Wash verdund met water in een 
verhouding van 1 : 5

▪

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 
betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van 
Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt 
op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika 
met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, 
onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend 
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van 
deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van het lokale techni-
sche informatieblad te raadplegen voor het betreffen-
de product; exemplaren hiervan worden op verzoek 
verstrekt.
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