
Produktový list
Sika Boom®-105 Cleaner
Máj 2021, Verzia 01.01
020516020000000063

PRODUKTOVÝ LIST

Sika Boom®-105 Cleaner
Čistič PU pien a Sika Boom® aplikačných pištolí od zvyškov PU peny

POPIS PRODUKTU
Sika Boom®-105 Cleaner je vhodný na čistenie Sika Bo-
om® aplikačných pištolí a zvyškov čerstvej PU peny z 
náradia a povrchov.

POUŽITIE
Čistenie  vnútorných  povrchov  Sika Boom®  aplikač-
ných pištolí po použití

▪

Odstraňovanie zvyškov čerstvej, nevytvrdenej PU pe-
ny z náradia a iných povrchov

▪

Čistenie  a  odstraňovanie  mastnôt  z  kontaminova-
ných povrchov

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Efektívne rozpúšťanie nevytvrdenej PU peny▪
Jednoduché a rýchle čistenie aplikačných pištolí▪
Priložená tryska pre presnú ručnú aplikáciu▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Rozpúšťadlá obsahujúci čistiaci prostriedok

Balenie 500 ml tlaková nádoba s gumeným 
ventilom

12 ks v krabici

Farba Transparentná

Doba skladovania 12 mesiacov

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom 
a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Sklado-
vať vo vertikálnej polohe. Nádobu chrániť pred priamym slnečným žiare-
ním a pred teplotou nad +50 °C (nebezpečie explózie). Dodržiavajte údaje 
na balení.

Hustota ~0,70 kg/l
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota produktu Minimálne +5 °C
Maximálne +30 °C

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.

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.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

DOLEŽITÉ
Čistiť okamžite
Všetko náradie a povrchy očistiť ihneď po aplikácii. Vy-
tvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanic-
ky.
DOLEŽITÉ
Potenciálne zafarbenie
Produkt môže čiastočne narušiť alebo zmeniť farbu cit-
livých podkladov (napr. lak, farby, plasty, textílie). Do-
poručujeme vopred overiť kompatibilitu a zmenu far-
by na malej ploche mimo viditeľnej zóny.
DOLEŽITÉ
Poloha nádoby
Pre zabezpečenie správneho tečenia držať nádobu pri 
aplikácii hore dnom.
DOLEŽITÉ
Produkt neotvárať za použitia veľkej sily.
DOLEŽITÉ
Vypúšťanie čističa pod vysokým tlakom.
ČISTENIE TRYSKOU
Produkt s priloženou tryskou je možné použiť na čiste-
nie vonkajších povrchov aplikačných pištolí alebo na 
odstraňovanie zvyškov z náradia a podkladov.

Priloženú trysku namontovať na ventil produktu.1. 
Produkt priamo striekať na čerstvú penu stlačením 
trysky a nechať reagovať 5–10 sekúnd.

2. 

Zvyšky utrieť čistou tkaninou.3. 

VYPLÁCHNUTIE APLIKAČNEJ PIŠTOLE
Produkt bez priloženej trysky je možné použiť na vy-
pláchnutie aplikačnej pištole.

Nádobu naskrutkovať na aplikačnú pištol ihneď po 
vytiahnutí nádoby s PU penou.

1. 

Stlačiť spúšť aplikačnej pištole a niekoľko minút vy-
plachovať zvyšky nevytvrdenej peny.

2. 

Počkať 2 minúty a opakovať postup čistenia až po-
kým nebude z aplikačnej pištole vytekať čistá kvapali-
na.

3. 

Po čistení odstrániť nádobu z aplikačnej pištole a 
uvoľniť všetok ostávajúci produkt z vnútra aplikačnej 
pištole

4. 

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.

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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