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TUOTETIETOESITE

Sika Boom® Cleaner
 Polyuretaanivaahdon puhdistusaine

TUOTEKUVAUS
Sika Boom® Cleaner sopii käytettäväksi Sika Boom® 
vaahtopistoolien ja tuoreiden polyuretaanivaahtojää-
mien puhdistukseen työkaluista ja pinnoilta.

KÄYTTÖ
Sika Boom® vaahtopistoolin sisäosan puhdistaminen 
polyuretaanivaahdosta käytön jälkeen

▪

Tuoreiden, kovettumattomien  polyuretaanivaahto-
jäämien poistaminen työkaluista ja pinnoilta

▪

Rasvan puhdistaminen ja poistaminen epäpuhtailta 
pinnoilta

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Kovettumaton PU-vaahto liukenee tehokkaasti▪
Puhdistat vaahtopistoolin helposti ja nopeasti▪
Liitettävä suutin tarkkuutta vaativiin puhdistuksiin▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Liuotinpohjainen puhdistusaine

Pakkaus 500 ml paineistettu kanisteri 12 kappaletta laatikossa

Väri Väritön

Käyttöikä 24 kuukautta

Varastointiolosuhteet Tuote on varastoitava alkuperäisessä, avaamattomassa, ehjissä suljetuissa 
pakkauksissa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C olosuhteissa. Aerosolipul-
lo on säilytettävä pystyasennossa. Suojattava kosteudelta, kuumuudelta ja 
suoralta auringonvalolta, aina alle +50°C (räjähdysvaara). Katso tiedot pak-
kauksesta.

Tiheys ~0,70 kg/l
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Tuotteen lämpötila Min +5 °C
Max +30 °C

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

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.

TYÖSTÖ OHJEET
TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Huom!
Puhdista välittömästi
Puhdista kaikki työkalut ja pinnat välittömästi käytön 
jälkeen. Kovettunut vaahto voidaan irroittaa vain me-
kaanisesti.
Huom!
Värimuunnoksen mahdollisuus
Tuote voi värjätä herkkiä pintoja (esim. lakka, maali, 
muovi, tekstiili). Suosittelemme testaamaan yhdenso-
pivuuden enen käyttöä pieneen kohtaan.
Huom!
Pullon asento
Pidä pulloa ylösalaisin puhdistaessa vaahtopistoolia.
Huom!
Älä avaa tuotetta liian voimakkaasti.
Huom!
Puhdistusaine purkaantuu voimakkalla paineella aero-
solipullosta.
PUHDISTUS SUUTTIMELLA
Tuotteeseen voidaan kiinnittää suutin jota voidaan 
käyttää pistoolin ulkopinnan puhdistamiseen tai poly-
uretaanijäämien poistamiseen työkaluista ja pinnoilta. 

Asenna suutin aerosolipullon venttiiliin.1. 
Suihkuta tuotetta suoraan tuoreen vaahdonpäälle 
painamalla suutinta ja anna sen vaikutaa 5-10 sekun-
tia.

2. 

Pyyhi jäämät puhtaalla liinalla3. 

VAAHTOPISTOOLIN PUHDISTAMINEN
Tuotetta voidaan käyttää vaahtopistoolin puhdistuk-
seen ilman lisäsuutinta

Kierrä vaahtopistooli heti käytön jälkeen puhdistusai-
nepulloon.

1. 

Paina vaahtopistoolin liipaisimesta muutaman kerran 
puhdistaaksesti vaahtojäämät pistoolin sisältä.

2. 

Odota 2 minuuttia ja toista puhdistus kunnes pistoo-
lista tulee vain puhdasta nestettä.

3. 

Puhdistuksen jälkeen poista pistooli aerosolipullosta 
ja suihkuta vaahtopisooli tyhjäksi. 

4. 

 

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

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 tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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