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Sika® Remover-208

Sika Remover-208
®

Reinigingsproduct voor niet uitgeharde Sikaflex-producten

Construction

Product
Omschrijving

Sika Remover-208 is een dunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van
niet uitgeharde Sikaflex-producten van gereedschap en niet-poreuze
ondergronden.

Toepassingen

Direct na de verlijming kan de overtollige, nog niet uitgeharde Sikaflex met een
plamuurmes en vervolgens met Sika Remover-208 van de verlijmde delen c.q.
gereedschappen verwijderd worden.

Eigenschappen
Uiterlijk / kleur

Vloeibaar / kleurloos

Opslag

In originele verpakking droog opgeslagen tussen +10ºC en +25ºC.

Bewaring

12 maanden

Verpakking

Bus à 1000 ml

Algemene kenmerken
(Fysische eigenschappen bij +23°C/R.L.V. 50% tenzij anders vermeld.)
Basis
1-component product op basis van aardolie distilaat.
Densiteit

~ 0,76 kg/l

Vlampunt

+27°C

Viscositeit

1 mPa’s

DIN 51757

Vaste stofgehalte (volume) ~ 33%
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Nota op de uitvoering
Algemene opmerkingen
Verbruik

Circa 50 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

Uitvoering
Aanbrengen /
gereedschap

Sika Remover-208 met een doek aanbrengen.

Droogtijd

Minimaal 30 minuten bij +23°C

Voorzorgen bij het gebruik
Veiligheidsvoorschriften

Let voor het opslaan en het verwerken van de producten op de aanwijzingen op de
verpakking. Voor gedetailleerde productomschrijving zie het productveiligheidsinformatieblad.
Zorg voor goede PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).
Zorg voor voldoende ventilatie.

Ecologie

Sika Remover-208 is waterverontreinigend en mag dus niets geloosd worden in de
rioleringen, waterlopen of op de grond.
De resten van Sika Remover-208 moeten verwijderd worden volgens de toe te
passen reglementeringen.

Transport

Product geclassificeerd.
Raadpleeg de veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie.

Herinnering

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en
gehanteerd.

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 omstandigheden 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
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten 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
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan
worden op verzoek verstrekt.
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