
    
Produktový list     
Vydanie 16/11/2011 
Identifikačné č. : 
02 05 01 07 020 0 000002 
Sika Boom®-Cleaner 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 1/3 

C
on

st
ru

ct
io

n
 

Sika Boom®-Cleaner 

Sika Boom
®
-Cleaner 

Čistič na pištol Sika Boom®-G Dispenser  

Popis produktu Vysoko aktívny čistič na pravidlené čistenie pištole Sika Boom®-G Dispenser. 

Použitie Sika Boom®-Cleaner sa používa na čistenie aplikačného náradia na Sika® PU peny 
po skončení prác. Odstraňuje čerstvé, nevytvrdené zvyšky polyuretánovej peny z 
náradia. Môže byť tiež použitý na odstránenie čerstvých, nevytvrdených zvyškov 
PU peny z iných povrchov. Sika Boom®-Cleaner čistí a odstraňuje aj mastnotu z 
kontaminovaných podkladov. 

Charakteristiky / výhod y     ���� Vynikajúci čistič na PU penu        

���� Zabudovaný ventil pre presnú aplikáciu  

���� Vynikajúci čistič na pištole a iné náradie   

���� Čistí dávkovacie náradie na penu 

Údaje o produkte  

Forma  

Farba   Bezfarebné  

Balenie   500 ml plechovka (12 plechoviek v krabici) 

Skladovanie  

Skladovacie podmienky / 
životnos ť 

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, uzatvorenom balení, 
pri skladovaní v suchu a chránené pred priamym slnečným žiarením a pri teplote 
medzi +18°C a +20°C.  

Aerosolové plechovky musia byť uložené vo vertikálnej polohe!  
Otvorená plechovka musí byť spotrebovaná do ~ 4 týždňov. 

Technické údaje   

Chemická báza Čistič na báze rozpúšťadiel. 
Obsahuje acetón. 

Aerosol obsahuje propan / butanovú pohonnú látku. 

Hustota 0.71 kg/l pri +20°C 

Zaťažiteľná teplota 0°C - +30°C 
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Informácie o 
systéme  

Aplika čné detaily  

Spotreba 15 x čistenie, normálne znečistenie. 

Aplika čné podmienky / 
limity  

Teplota podkladu +5°C min. / +30°C max. 

Teplota vzduchu     +5°C min. / +30°C max. 

Pokyny pre aplikáciu  

Aplika čné metódy / 
náradie 

Aerosolový čistič so zabudovanou striekacou hlavicou na presnú aplikáciu. Na 
čistenie aplikačného ventilu na PU penu a pištole alebo na odstraňovanie zvyškov 
peny z rôznych iných povrchov. Nastriekajte priamo na čerstvú penu, nechajte 
chvíľku pôsobiť a utrite povrch čistou tkaninou.   

Čistič na pištol PU dispenser: Na vymytie dávkovacieho aplikačného náradia.  
Odstraňte akékoľvek vytvrdené zvyšky PU peny, následne naskrutkujte Sika 
Boom®-Cleaner na pištol a niekoľko krát stlačte dávkovač. V prípade potreby 
nechať Sika Boom®-Cleaner chvíľu pôsobiť. Pištol môže byť uložená pripojená k 
Sika Boom®-Cleaner-u. V prípade uloženia pištole bez spojenia so Sika Boom®-
Cleaner-om alebo pred výmenou náhradných dielov, doporučujeme dôkladne pištol 
vyčistiť a opakovať čistenie niekoľko krát, aby sa odstránili všetky zvyšky PU peny 
zvnútra pištole a z jej komponentov.  

Poznámky ku aplikácii / 
Limity 

Sika Boom®-Cleaner môže čiastočne rozpustiť alebo zmeniť farebnosť citlivých 
podkladov (napr. lakov, náterov, plastov, textílií). Pred každým použitím 
doporučujeme overiť kompatabilitu a farebnú stálosť na ploche, ktorá je mimo 
dosahu zraku. 

Vytvrdenú penu je možné odstrániť už len mechanicky.  

Tlaková nádoba. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotou nad +50°C. Neotvára ť 
násilím, ani po vyprázdnení. Nestriekať do otvoreného ohňa alebo do horúcich 
predmetov. Držať mimo zápalných zdrojov – nefajčiť. Držať mimo dosahu detí. Pri 
nedostatočnom vetraní môže vzniknúť výbušná zmes.   

Vždy si prečítajte bezpečnostné a technické upozornenia uvedené na aerosolovej 
nádobe.  

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 kartách bezpečnostných údajov materiálu. 
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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  
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  
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