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Sikagard®-719 W 
 

Sikagard
®

-719 W 

Πολλαπλής χρήσης βιομηχανικό καθαριστικό για επιφάνειες 
ανθεκτικές σε αλκάλια  

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sikagard
®
-719 W είναι ένα νέας γενιάς καθαριστικό πολλαπλής χρήσης, 

αποτελούμενο από ένα συνδυασμό ενεργών και ισχυρών καθαριστικών 
συστατικών. Αφαιρεί λάδια, λιπαρές ουσίες, αιθάλη και άλλους ρύπους ακόμα κι 
όταν είναι έντονοι. 

Εφαρμογές Το Sikagard
®
-719 W αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ασφαλών και 

αποδοτικών προϊόντων για τον καθαρισμό και τη μόνιμη προστασία επιφανειών σε 
εμπορικά καταστήματα, αυτοκινητοβιομηχανίες, χώρους διακίνησης και 
επεξεργασίας τροφίμων, όπου η καθαριότητα και η προστασία είναι απαραίτητη. 
Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για χρήση σε όλα τα είδη επιφανειών ανθεκτικών σε 
αλκάλια, συμπεριλαμβάνοντας: 

 Φυσική και τεχνητή πέτρα 

 Κεραμικά πλακάκια, πλακάκια δαπέδου, τερακότα, πλακάκια τοίχου κ.α. 

 Ασβεστοκονιάματα, επιχρίσματα 

 Ξύλο 

 Μέταλλο π.χ αλουμίνιο (με προσοχή – ανατρέξτε στις σημειώσεις και στους 
περιορισμούς εφαρμογής), επιφάνειες με χρώμιο, χάλυβα κ.α. 

 Πλαστικά 

 Υφάσματα 

 Γυαλί, καθρέφτη (με ιδιαίτερη προσοχή, ανατρέξτε στις σημειώσεις και στους 
περιορισμούς εφαρμογής) 

 Σε πολλές άλλες επιφάνειες  

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

To Sikagard
®
-719 W καλύπτει τις απαιτήσεις για βιολογικά καθαριστικά. 

 Χωρίς φωσφορικές ενώσεις 

 Βιοδιασπώμενο 

 Εύκολο στο ξέπλυμα 

 Χωρίς οργανικούς διαλύτες 

 Κανένα καθορισμένο TLV (Οριακή τιμή κατώτερων ορίων – για τα επίπεδα 
έκθεσης στον εργασιακό χώρο) 

 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του NSF ( Nonfood Compounds Registration 
Program- για χρήση σε περιοχές όπου λαμβάνει χώρα επεξεργασία τροφίμων) 

 Κλάση Α1 για αερόλυμα και δοχείο σύμφωνα με το NSF 

 Μεγάλο εύρος διαλυτότητας και εφαρμογών ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης 

 Κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων 

 Σύμφωνο με τον κανονισμό της ΕΕ Νο. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά 
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Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Κοκκινωπό υγρό 

Συσκευασία Δοχεία των 2l και 5l 

500 ml αερόλυμα 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

24 μήνες για τα δοχεία και 18 μήνες για το αερόλυμα από την ημερομηνία 
παραγωγής τους αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία 
σε δροσερές και ξηρές συνθήκες προστατευμένο από τον πάγο σε θερμοκρασίες 
από  +5ºC έως +35ºC. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Βάση Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, πυριτικά άλατα, φωσφορικές ενώσεις, 
διαχωριστικοί παράγοντες.  
Το αερόλυμα μπορεί να περιέχει και προωθητικές ουσίες.                                   
Συστατικά : <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, <5% φωσφορικές ενώσεις 
και μόνο για το αερόλυμα 5-15 % αλειφατικοί υδρογονάνθρακες. 

Οσμή Χαρακτηριστική, αδύναμη 

Πυκνότητα Δοχείο:  ~ 1.02 g/cm
3 

Αερόλυμα : ~ 1.00 g/cm
3
 

Τιμή pH 11.4 (αλκαλικό ) 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+5°C ελάχιστη. / +40°C μέγιστη (για το αερόλυμα) 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Ανάμιξη  Το Sikagard
®
-719 W δίνεται έτοιμο για χρήση και συνήθως δεν απαιτείται αραίωση. 

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Εφαρμόστε το βιομηχανικό καθαριστικό σε επιφάνειες με ρύπους. 

Για την εφαρμογή του χρησιμοποιείστε σκληρή βούρτσα και αφήστε το να δράσει 
για μερικά λεπτά. 

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία αν οι ρύποι επιμένουν και είναι έντονοι. 

Σε μεταλλικές επιφάνειες ευαίσθητες στη διάβρωση από το νερό, μετά το 
καθάρισμα στεγνώστε την επιφάνεια επιμελώς.  

Συντήρηση Εργαλείων Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό 
εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό 
που έχει ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής / Περιορισμοί 

Για καθρέφτες και επιφάνειες γυαλιού το Sikagard
®
-719 W χρειάζεται να αραιωθεί  

(1 : 10) και να ξεπλυθεί με καθαρό νερό μετά το καθάρισμα. 

Να μην εφαρμόζεται στις παρακάτω επιφάνειες: 

- Επιφάνειες ευαίσθητες στην επαφή με αλκάλια (Επιφάνειες αλουμινίου 
ενδέχεται να είναι ευαίσθητες στην επαφή. Πάρα ταύτα, εάν η επιφάνεια 
πλυθεί επιμελώς και στεγνώσει αμέσως μετά την εφαρμογή, δεν αναμένεται 
καμία ανεπιθύμητη επίδραση. Πάντα να διεξάγετε δοκιμαστική εφαρμογή πριν 
τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.) 
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- Ακρυλικό και πολυκαρβονικό γυαλί. 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί  
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο 
περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 

Νομικές 
Σημειώσεις 

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 Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. 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 Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος.  
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 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


