
PRODUKTDATABLAD
Sika Boom® Cleaner

PRODUKTBESKRIVNING
Sika Boom®-Cleaner är ett lösningsmedelsburet
rengöringsmedel och för rengöring av Sika Boom®

fogskumpistolerna.

ANVÄNDNING
Sika Boom®-Cleaner används för rengöring av Sika
Boom®-G och/eller Sika Boom® Top-G pistolerna efter
användning. Cleaner avlägsnar ohärdat skum från
pistolerna och spolar rent ventiler och rör. Cleaner kan
även användas för rengöring av ohärdat skum på andra
ytor. Cleaner kan användas för att avlägsna fett från
feta underlag.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Rengöringsvätska i sprutflaska▪
Utmärkt rengöringsvätska för skumpistoler.▪

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Lösningsmedelsburen rengöringsvätska innehåller aceton. Aerosol propan/butan

drivgas.

Förpackning 500 ml burkar, 12 st/kartong

Färg Transparent

Hållbarhet 18 mån från produktionsdatum stående i obruten förpackning. OBS! Burkarna skall
alltid förvaras stående.

Lagringsförhållanden Lagras i torr och sval miljö mellan +18ºC och +22ºC.

Densitet ~0,70 kg/l

TEKNISK INFORMATION

APPLICERINGSINFORMATION
Omgivande lufttemperatur +5 °C min. / +35 °C max.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER
APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sika Boom®-Cleaner är en aerosol rengöringsvätska
med integral anslutning. För rengöring av skumpistol
och detaljer samt färskt skum på olika underlag.
Spraya direkt på det färska skummet som skall
avlägsnas vänta några minuter och torka bort med ren
trasa.
Rengöring av pistol:
Avlägsna allt härdat skum (mekaniskt) montera claener
på skumpistolen spruta in cleaner i pistolen genom att
använda pistolens avtryckare upprepa detta några
gånger. Låt cleanern verka någon minut i mellan vid
behov. Pistolen kan lagras kortare tid med cleaner
burken på (någon vecka). Vid längre förvaring av
pistolen skall den rengöras noga och förvaras torrt.

ÖVRIGA DOKUMENT
säkerhetsdatablad▪

BEGRÄNSNINGAR
Sika Boom®-Cleaner kan påverka känsliga underlag
upplösa eller missfärga.  Material så som vissa textilier,
färger och plaster kan upplösas. Gör därför förprov på
okänsliga ställen. Spraya ej mot heta underlag eller mot
öppen låga. Förvaras och hanteras så som brandfarlig,
Vid användning skall platsen vara välventilerad.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan
produktens prestanda variera från land till land.
Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för
exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska
användarna konsultera det senaste
säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska,
ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad
information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala
förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella
platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad

gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst
ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något
rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken
härledas från denna information eller från någon
skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande
produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras
under förutsättningen av att Sikas aktuella
försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande.
Användaren skall alltid använda sig av den senaste
utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad,
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan
www.sika.se.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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