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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Clean Ultra
Rýchlo účinný prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu, na čistenie, ošetrovanie a údržbu 
na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov

POPIS PRODUKTU
Sika® Clean Ultra je prostriedok na rýchle odstraňova-
nie hrubých usadenín cementu, malty a betónu na 
stavbe, na betonárkach a vo výrobniach prefabrikátov.

POUŽITIE
Čistenie na betonárkach, čistenie miešačiek, doprav-
ných zariadení, púmp atď.

▪

Odstraňovanie zvyškov betónu na oceli▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Sika® Clean Ultra spôsobuje:

Rýchle a viditeľné uvoľnenie zvyškov cementu a be-
tónu

▪

Vniknutie účinnej látky pod vrstvu betónu▪
Konzervovanie gumy, plastov, náterov, skla a kovu▪
Ochranu ocele proti korózii (dočasnú)▪
Ochranu pred tvorbou nových usadenín▪

Rozpustený betón opatrne zmyte.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Kombinácia minerálnych a organických kyselín

Balenie 30 kg

Vzhľad/ farba Kvapalina / Bezfarebná

Doba skladovania Správne skladované v uzatvorenom balení minimálne 2 roky.

Podmienky skladovania Chrániť pred mrazom, silným slnečným žiarením a znečistením.

Hustota ~ 1.40 g/cm³
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba V závislosti od hrúbky vrstvy usadenín sa výrobok používa ako neriedený 
alebo riedený vodou v pomere 1:1 až 1:5.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKÁCIA

Aplikácia striekaním alebo natieraním, používať pra-
covné prostriedky odolné voči kyselinám. Výpary ne-
vdychovať. Pri silnom znečistení čistenie opakovať ale-
bo použiť dodatočné mechanické čistenie, napr. zo-
škrabanie špachtľou. Následne dobre opláchnuť vo-
dou, predovšetkým, ak sa používa do miešačiek / do-
miešavačov (môže spôsobiť vznik vzduchových pórov v 
betónovej zmesi).

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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