
TUOTETIETOESITE
Sikagard®-715 W
SAMMALEEN JA LEVÄN POISTOAINE

TUOTEKUVAUS
Sikagard®-715 W on vesipohjainen sammaleen, jäkä-
län ja levän poistoaine.

KÄYTTÖ
Sammaleen, jäkälän, levän tai muun pintoja likaavan
kasvuston poistamiseen kaikilta yleisiltä pinnoilta ra-
kennuksen sisä- ja ulkopuolella (telttakatos, markiisi,
vesikourut, patio, terassi ja parveke, aurinkosuoja, sei-
nä, lattia, puiset tai muoviset ikkunapuitteet) kaiver-
rettu kivi, hautakivi jne.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Vesipohjainen neste jolla on erinomainen puhdistus-
kyky sekä tasaisilla että huokoisilla pinnoilla

▪

Hyvä tunketuvuus ja irroituskyky▪
Ei sisällä orgaanisia liuottimia.▪
Ei sisällä fosfaatteja.▪
Ei vapauta haitallisia tai ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja
(ei vaaraa käytettäessä sisätiloissa).

▪

Yhteensopiva tavanomaisten rakennusmateriaalien
kanssa kuten: tiili, luonnonkivi, betoni, puu, alumiini,
teräs, muovit, kumi tai lakatut pinnat.

▪

Ei aiheuta värjääntymistä tai tahraantumista edellä
mainituille materiaaleille.

▪

Ei luokitella biosidiksi 98/8/EC mukaan▪
Täyttää EY asetus No. 648/2004 pesuaineelle. Aineo-
sat: < 5 % ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % fos-
faatteja

▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Vesipohjainen neste sisältäen ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, silikaatteja

ja irrotusaineita

Pakkaus Aerosol pakkaus. 500 ml Laatikossa 12 prk, 25 x 12 = 780
prk/lava

2l kansiteri 10 kannua kutistepakkauksessa / 27
x 10 = 270 kannua/lava

5l kanisteri 4 kannua kutistepakkauksessa / 36 x
4 = 144 kannua/lava)

Väri Väritön, läpikuultava

Käyttöikä 24 valmistuksesta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa asianmu-
kaisesti säilytettynä.

Varastointiolosuhteet Varastoitava kuivassa. Suojattava pakkaselta. Pidettävä aerosolit pak-
kauset ilmastoidussa varastossa - vältettävä lämpöä.

Tiheys ~1.01 g/cm3 at +20°C

pH-arvo ~11.5
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Riittoisuus 10-13 m2 per l

Ympäristön lämpötila >5°C

TYÖSTÖ OHJEET
TYÖSTÖ

Levitetään harjalla, sienellä tai ruiskulla puhdistettaval-
le pinnalle. Annetaan Sikagard®-715 W aineen vaikut-
taa 5 – 10 minuuttia, jonka jälkeen huuhdellaan alusta
kasvustojen poistamiseksi.
Vanhan tai pinttyneen kasvuston poistamiseksi tarvit-
taessa toistetaan puhdistustoimenpide.

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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