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Colma Cleaner 
 

Valiklis 

 

 

Gaminio techniniai duomenys 
 

Cheminis pagrindas 

Organiniai tirpikliai 
 

Spalva  

Permatomas, skaidrus 
 

Tankis (DIN 51757) 

 ~0,85 kg/l 
 

Klampumas 

 ~1 mPas 
 

Užsiliepsnijimo taškas (DIN 51755) 

14 
0
C 

 

Išdžiūvimo laikas (23 ºC / 50% sant.drėg.) 

Min 15 minučių 
 

Sandėliavimas  

Saugoma sandariuose induose sausoje, vėsioje vietoje 
 

Galiojimas 

24 mėnesiai 
 

Transportavimas  

Klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga 
 

Gaminio aprašymas 

Colma Cleaner yra beriebalinis tirpiklis, specialiai skirtas išankstiniam paviršių nuvalymui prieš klijavimą, o taip 

pat įrakių ir įrenginių valymui. 
 

Panaudojimo sritis 

Colma Cleaner yra naudojamas formadėžėse likusių riebalų pėdsakų ir kitų pramoninių teršalų nuvalymui nuo 

sekančių medžiagų: lengvieji metalai ir lydiniai, plienas, nerūdyjantis plienas ir stikloplastikas. Colma Cleaner 

nenaudojamas plastmasių, dažų ir poringų medžiagų valymui. 
 

Naudojimo būdas 

Švarų skudurėlį be plaukelių arba sugeriantį popierių pamerkite į “Colma Cleaner” ir patrinkite jungiamus 

paviršius, kad pašalintumėte teršalus. Po kiekvieno pabraukimo pakeiskite suteptą skudurėlio pusę į švarią arba 

pakeiskite patį skudurėlį. Džiūvimo laikas: minimum 15 minučių. Po to, reikalui esant, panaudokite gruntą, 

užtikrinantį sukibimą. 
 

Svarbios pastabos 

Colma Cleaner negalima naudoti ant porėtų paviršių, nes jis gali nepilnai išdžiūti ir tai trukdys padengti paviršius 

hermetikais ir klijais. 
 

 

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti 

medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo 

sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą 
konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti 

juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis 

bendromis pardavimo taisyklėmis. 
 

 

UAB „Profesionalios technologijos“ 

A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 

Tel. 8 (37) 331513            Mob. 8 655 95562 
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