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Sikagard® -715W  
Odstraňovač machov a lišajníkov  

 
Popis produktu Sikagard®-715 W je odstraňovač machov, lišajníkov a pod. na vodnej báze.  
 
Použitie Na úplné odstránenie machov, lišajníkov a iných znečistení na bežných podkladoch v 

interiéroch aj exteriéroch (markízy, strešné konštrukcie, odkvapové žľaby, terasy, 
balkóny, steny, rámy plastových a drevených okien)  ako aj na náhrobných kameňoch, 
sochách a pod.  

 
Charakteristiky / prednosti 
 

-  kvapalina s vynikajúcou čistiacou schopnosťou na vodnej báze, na hladký a   
   porózny podklad  

              -  dobrá nasiakavosť a vysoká disperzná schopnosť 
-  neobsahuje organické rozpúšťadlá  
-  neobsahuje fosfáty 
-  nespôsobuje únik nebezpečných alebo dráždivých výparov do prostredia  
   (vhodné aj na použitie do interiérov) 
-  možné použiť na mnohých typoch stavebných materiálov ako napr. tehly,   
   prírodný kameň, betón, drevo, hliník, oceľ, nerez, PVC, a pod.  
-  nespôsobuje na povrchu zmenu zafarbenia alebo vznik škvŕn  
-  nie je považovaný za biocíd v zmysle ustanovenia 98/8/EC 
-  spĺňa nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch, obsahuje <5% neiónových  
   povrchovo aktívnych látok a <5% fosfátov 

 
Údaje o produkte  
 
Forma   
 
Vzhľad    transparentná  kvapalina 
 
Balenie         

2 l, 5 l  
 
Skladovanie 
 
Sklad. podmienky / životnosť  
 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom 
 originálnom balení. Chrániť pred mrazom.                     
 
Technické údaje  
 
Chemická báza kvapalina na vodnej báze obsahujúca neiónové a katiónové povrchovo aktívne činidlá, 

silikáty a neuvoľňujúce sa prímesi 
 
Zápach    charakteristický, mierny  
 
Merná hmotnosť             ~ 1,01 g/cm3 (pri + 20 °C) 
 
pH hodnota ~ 11,5 
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Informácie o systéme  
 
Aplikačné detaily 
 
Spotreba / dávkovanie 10 – 13 m2 z litra  
 
Aplikačné podmienky / limity 
 
Teplota okolia  Neaplikovať pri teplote pod + 5°C.  
 
Pokyny na aplikáciu  
 
Aplikačné metódy  Aplikovať štetkou, špongiou alebo striekacím zariadením na znečistený podklad. 

Nechať pôsobiť 5 až 10 minút a potom podklad očistiť vodou, aby ste odstránili 
znečistenie.  

 V prípade pretrvávania znečistenia aplikáciu opakovať.  
 
Poznámky  Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 

laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien 
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

 
Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie 

tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

 
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 
 
                                           Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
 preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
 uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  
  
Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika  
 produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
 skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za  
 normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
 V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe  
 sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
 vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
 z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
 informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
 Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. 
 Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                

 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa 
mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny 
výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42       e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                   http://www.sika.sk  
 
Redigoval: Ing. Ždanská   
Dňa: 3.3.2011 


