
TUOTETIETOESITE
SikaCeram® Epoxy Remover
PUHDISTUSAINE EPOKSIJÄÄMIEN POISTOON

TUOTEKUVAUS
SikaCeram® Epoxy Remover on vesipohjainen tuote,
jota käytetään epoksijäämien poistoon.

KÄYTTÖ
Keraamisten tai porcellanato-kivilaattojen pinnalla
olevien kevyiden ja jopa runsaiden epoksijäämien
poistoon.

▪

Ohennettuna käytettäessä puhdistaa ja poistaa ras-
van erittäin likaisista porcellanato - ja keraamisista
laatoista.

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Erityisesti Sika epoksilaastisaumoihin▪
Tehokas vielä monen päivän jälkeen saumauksesta▪
Helppokäyttöinen▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Vesipohjainen tuote. Sisältää: EDTA ja suola ≤ 5%, saippua 5-15%. Muut ai-

nesosat; tuoksu

Pakkaus 2 kg tai 5 kg Muovipullo

Väri Kirkkaan keltainen pesuneste

Käyttöikä 24 kk valmistuspäivämäärästä

Varastointiolosuhteet Varastoi +5°C - +30°C lämpötilassa.

Tiheys ~ 1.01 kg/l

pH-arvo ~ 11.3

TYÖSTÖ OHJEET
TYÖSTÖ

SikaCeram® Epoxy Remover tulee käyttää joko laimen-
tamattomana tai laimennettuna vedellä ohjeistuksen
mukaan.
 
Kuinka poistaa runsaat epoksijäämät
Kaada laimentamaton tuote alustalle; anna vaikuttaa
n.15-20 minuuttia, tämän jälkeen hiero karkealla puh-

distussienellä ja huuhtele; mikäli tarpeellista, käytä
metallilastaa kaapiaksesi epoksijäämät laatan pinnalta
kuitenkin varoen laattapintaa, tämän jälkeen hiero kar-
kealla puhdistussienellä ja huuhtele.
 
Kuinka poistaa epoksin jättämät tahrat ja rasvajäämät
Laimenna tuote 1:5, levitä alustaan ja anna vaikuttaa
muutamia minuutteja; hiero puhdistussienellä tai käy-
tä harjaa tai lattianhoitokonetta (single disc cleaner),
pesun jälkeen imuroi likavesi ja huuhtele runsaalla ve-
dellä.
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Tahrojen poistoon porcellanato-kivipinnoilta
Kaada laimentamaton tuote koko laatan alueelle mis-
sä tahra on; anna vaikuttaa 15-20 minuuttia jonka jäl-
keen hiero karkealla puhdistussienellä ja huuhtele.

RAJOITUKSET
SikaCeram® Epoxy Remover käyttö epoksisaumoilla
tulee suorittaa aikaisintaan 48 h kuluttua saumauk-
sesta, mikäli ympäröivän tilan lämpötila ≥  +20°C, voi-
daan pesu suorittaa jo 24h päästä

▪

Älä käytä kiilloitetulle marmorille tai kivelle.▪
Älä käytä puupinnoille.▪
Älä käytä metakrylaatti kylpyammeissa.▪
Testaa pestävä alusta ennen käyttöä varmistaaksesi
soveltuvuus SikaCeram® Epoxy Remover

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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