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Colma Cleaner 
Ειδικός διαλύτης - Ενεργοποιητής  

Περιγραφή Το Colma Cleaner είναι ειδικός διαλύτης για τον καθαρισμό επιφανειών και εργαλείων. 

Εφαρμογές Το Colma Cleaner χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αποκαλουπωτικών και άλλων 
βιομηχανικών ρύπων από ελαφρά μέταλλα και κράματα, ατσάλι, ανοξείδωτα, GRP. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται το Colma Cleaner σε πορώδη υποστρώματα, πλαστικά και βαφές. Επίσης 
χρησιμοποιείται σαν ενεργοποιητής της ταινίας Sikadur Combiflex Strip, των ελασμάτων 
ενίσχυσης, από ίνες άνθρακα, Sika Carbodur καθώς και ως καθαριστικό εργαλείων μετά τη 
χρήση εποξειδικών ρητινών Sikadur.     

Πλεονεκτήματα n Ευκολόχρηστο 
n Προϊόν έτοιμο για εφαρμογή 
n Κατάλληλο για καθαρισμό εργαλείων. 

Εφαρμογή Με καθαρό πανί εμποτισμένο σε Colma Cleaner τρίψετε τις επιφάνειες πολύ καλά και αφήστε 
τουλάχιστον 30 min για στέγνωμα. Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή 
χρήση, αποθήκευση και απόρριψη χημικών προϊόντων ανατρέξτε στα σχετικά Φύλλα 
Ασφάλειας που περιέχουν φυσικές, οικολογικές, τοξικολογικές και άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά  

Συσκευασία Δοχεία 1 lt και 5 lt 
Χρώμα Διαφανές άχρωμο 
Πυκνότητα (DIN 51757) ~0,85 kg/lt 
Ιξώδες 1 mPas 
Σημείο Ανάφλεξης (DIN 51755) 14οC 
Στέγνωμα >30 min (23 οC / 50% Σ.Υ.)  

Αποθήκευση 24 μήνες για σφραγισμένα δοχεία σε δροσερό στεγνό χώρο. 
Μεταφορά – 
Ασφάλεια και 
Υγιεινή 

Καταταγμένο ως επικίνδυνο περιεχόμενο για τη μεταφορά. Για λεπτομερείς πληροφορίες 
ζητήστε το Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) από το Τεχνικό Τμήμα της Sika. 

 
 
 
 
                                                                             

 Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA
παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με 
την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρίας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή 
άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες 
γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Παρόντος. 
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