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PRODUKTDATABLAD

Sika Boom® Cleaner
Rensevæske til Sika Boom® Dispenser

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika Boom® Cleaner er en aktiv rensevæske til rengø-
ring af Sika Boom® Dispenser og friske Sika Boom® re-
ster på overflader.

ANVENDELSE
Rengøring af Sika Boom® Dispenser efter brug.▪
Fjerner friske, uhærdede polyuretanskumrester fra 
udstyr og andre overflader

▪

Rengør og fjerner fedt fra snavsede underlag.▪

EGENSKABER
Opløser uhærdet PU-skum effektivt▪
Meget god og let rengøring af PU-sprøjtepistol og 
udstyr

▪

Integreret ventil til præcis anvendelse▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Opløsningsmiddelbaseret rengøringsmiddel.

Emballage 500 ml aerosol dåse, 12 dåser pr. kasse.

Farve Transparent

Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato. Skal bruges indenfor 4 uger.

Opbevaringsforhold Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage un-
der tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Opbevares op-
retstående. Beskyt beholderen mod direkte sollys og temperaturer over 
+50 ° C (fare for eksplodering). Se altid på emballagen.

Densitet ~0,70 kg/l

TEKNISK INFORMATION

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur Min. +5 °C - max. +35 °C
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BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information om sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikker-
hedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder des-
uden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelate-
rede data.

INSTRUKTION
ANVENDELSE / VÆRKTØJ

VIGTIG 
Rengør med det samme Rengør alle værktøjer og un-
derlag umiddelbart efter påføring. Hærdet materiale 
kan kun fjernes mekanisk.
 
VIGTIG 
Potentiel misfarvning Produktet kan delvis opløses el-
ler misfarve følsomt underlag (f.eks. lak, maling, plast, 
tekstiler). Vi anbefaler at teste kompatibiliteten og far-
veægtheden diskret på et diskret lille område før brug.
 
VIGTIG 
Dåsens retning For at sikre korrekt gennemstrømning 
skal dåsen holdes på hovedet under anvendelse. 
 
VIGTIG 
Åbn ikke produktet ved brug af unødig kraft.
 
VIGTIG 
Brug af produktet sker ved højt tryk.
 
RENGØRING MED DISPENSER
Sika Boom® Cleaner kan uden integreret sprøjtehoved 
bruges til at rengøre Sika® Boom Dispensers yderside 
eller til at fjerne rester fra værktøj og underlag.

Skru Sika Boom® Cleaner-dåsen på Sika® Boom Dis-
penseren, og tryk på udløseren et par gange for at 
skylle alle PU-skumrester ud.

1. 

Spray Sika Boom® Cleaner direkte på det friske skum, 
og lad det virke i 5-10 sekunder.

2. 

Tør derefter resten af med en ren klud.3. 

RENGØRING AF DISPENSER
Sika Boom® Cleaner kan uden den vedhæftede dyse 
bruges til at skylle Sika® Boom Dispenseren. Skru Sika 
Boom® Cleaner fast på Sika® Boom Dispenseren umid-
delbart efter fjernelse af Sika® Boom produkte.
Tryk på udløseren et par gange for at skylle alle PU-
skumrester ud.
Vent 2 minutter, og gentag at trykke på udløseren, 
indtil ren væske kommer ud af Sika® Boom Dispense-
ren.
Efter rengøring fjernes Sika Boom® Cleaner fra Sika® 
Boom Dispenseren og alt resterende produkt renses 
væk inde i applikationspistolen

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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