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Sika Boom® Cleaner 
 

Sika Boom
®

 Cleaner 

Curatitor pentru pistolul Sika Boom® G Dispenser 

Descrierea produsului Solutie de curatare activa pentru pistolul de aplicare Sika Boom®-G Dispenser 

Utilizare Sika Boom®-Cleaner este folosit pentru a curăța echipamentul de aplicare spumă 
după utilizare. Se foloseste pentru a elimina reziduurile proaspete de spumă 
poliuretanică neintarita din echipament. Produsul poate fi de asemenea utilizat 
pentru a elimina spuma neîntărita proaspăt de pe alte suprafețe. Sika Boom®-
Cleaner va curata deasemenea grasimea de pe suprafetele contaminate. 

Caracteristici / Avantaje  Curatitor excelent pentru spume PU 

 Valva speciala pentru aplicare precisa 

 Curatitor universal pentru echipament de aplicare PU 

Date produs  

Culoare Incolor 

Ambalare Ambalaj de 500 ml (12 ambalaje / cutie) 

Conditii de depozitare / 
Termen de garantie 

18 luni de la data fabricatiei, în ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, în 
atmosferă uscată, ferit de actiunea directă a soarelui la temperaturi între +10°C si 
+20°C. 
Tuburile cu aerosoli trebuie depozitate în pozitie verticală! 

Un tub deschis trebuie folosit în ~ 4 săptămâni. 

 

 

Date tehnice 

 

Baza chimica Curatitor pe baza de solvent. Contine acetona. 

Aerosol cu continut de propulsor. 

Densitate 0.71 kg/l at +20°C 

Timp de lucru 0°C  +30°C 

  

 

Informatii despre 
sistem 

 

Detalii de aplicare  

Consum Curata de 15x pistolul pentru o contaminare normala. 

Aplicare 
Conditii/Restrictii  

Temperatura stratului 
suport 

+5 °C min. / +35 °C max. 
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Temperatura ambianta 

Metode de aplicare / 
Unelte 

Curatitor aerosol cu cap de pulverizare integral pentru o aplicare precisa. Se 
utilizeaza pentru a curăța supapele de aplicare ,arbori pistol distribuitor al pistolului 
de aplicare sau pentru a îndepărta reziduurile și pete de spumă din diverse alte 
substraturi.  
Pulverizati direct pe reziduul de spumă proaspătă pentru câteva momente și apoi 
ștergeți cu o cârpă curată.  
Pentru clatirea pistolului de aplicare:  indepărtați orice reziduuri intarite de spume si 
apoi înșurubați Sika Boom®-Cleaner pe pistol și apăsați pe trăgaci de câteva ori. 
Lăsați Sika Boom®-Cleaner sa actioneze pentru o scurta perioada dacă este 
necesar. Depozitati pistolul de aplicare cu tubul de curatare atasat. Daca pistolul de 
aplicare este depozitat fara tubul de curatitor atasat, curatati foarte bine pistolul prin 
repetarea procesului de cateva ori. 

Note despre aplicare / 
Limitari 

Sika Boom®-Cleaner poate dizolva sau decolora substraturi sensibile (lacuri, 
vopsele, materiale plastice, textile). Vă recomandăm să testați compatibilitatea și 
decolorarea discret pe o zonă ascunsa înainte de fiecare utilizare. 

Spuma intarita poate fi curatata doar mecanic. 

Se va proteja tubul de razele directe ale soarelui si de temperaturi peste +50°C. Nu 
deschideți forțat sau incinerați, chiar și după utilizare. A nu se pulveriza spre flacără 
deschisă sau pe obiecte fierbinți. A se feri de surse de aprindere - Fumatul interzis. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Produsul poate forma amestecuri explozive, fără ventilație adecvată. 
Citiți întotdeauna recomandările de siguranță și tehnice imprimate pe cutiile de 
aerosoli. 

Note 
Toate datele tehnice din fisele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele 
reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru. 

Restrictii locale 

Vă rugăm să rețineți că, din cauza normelor locale specifice, aplicarea acestui 
produs poate varia de la țară la țară. Va rugam sa consultati fisele tehnice ale 
produselor pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare. 

Health and Safety 
Information 

Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizării, depozitarea si decantarea 
substantelor chimice, precum si măsuri de precautie: informatii fizice, toxice si 
ecologice pot fi obtinute din fisa de sigurantă a produsului. 

Legal Notes 

Informatiile si, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credintă, pe baza cunostintelor actuale 
ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate în conditiile considerate normale în 
fisa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferentele dintre materiale, straturi 
suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o 
garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informatii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite de 
persoane neautorizate, exclud orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul 
produsului trebuie să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerintele sale. Sika 
îsi rezervă dreptul de a schimba proprietătile produselor sale. Drepturile de 
proprietate ale terŃilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform 
conditiilor generale de vânzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte 
întotdeauna cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a 
cărei copie se livrează la cerere. 
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Sika Romania SRL 
Sediu central: 
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 
Tel: +40 268 406 212 
Fax:+40 268 406 213 
office.brasov@ro.sika.com 
www.sika.ro 


