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Colma Cleaner 

Очищувач 

Опис Colma Cleaner - це розчинник без жиру, спеціально 

розроблений для попереднього очищення поверхонь 

перед приклеюванням, а також для очищення 

інструментів і обладнання. 

Застосування Colma Cleaner призначений для видалення масел, цвілі 

та інших забруднень промислового походження з 

наступних поверхонь: легкі метали і сплави, сталь, 

нержавіюча сталь і склопластик. Colma Cleaner не 

використовується для пористих основ, пластмас і фарб.  

Технічна інформація 

Хімічна основа Органічні розчинники  

Колір Прозорий, чистий 

Густина  ~0,85 кг/л  DIN 51757 

В'язкість  ~1 мПас 

Точка займання +14°С DIN 51755 

Температура висихання Мінімум 15 хв. (23 ° С / 50% відносна вологість повітря) 

Умови зберігання Зберігати в герметично закритій упаковці в прохолодному і 

сухому місці 

Термін зберігання 24 місяці 

Нанесення Поверхня протирається обов'язково чистити не ворсистою 

тканиною або адсорбційним папером, зволожений Colma 

Cleaner. Після кожного руху, протираючи поверхню, міняти 

забруднену сторону тканини на чисту або міняти тканину. 

Чистота поверхні визначається візуально «по мокрому» 

протирального матеріалу. Відразу після змочування 

протирального матеріалу щільно закрийте ємність. Час 

висихання мінімум 15 хвилин. Після чого необхідно нанести 

грунтовки матеріал, забезпечуючи адгезію. 

Обмеження Colma Cleaner не можна застосовувати на пористих поверхнях, 

тому що він може не висохнути в повному обсязі, і це завадить 

правильному затвердінню герметиків і клеїв. 

Правова інформація Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 

продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 

продукцію, за умови належного зберігання продукції, 

поводження з нею та використання в нормальних 

умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На 

практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і 

фактичними умовами місця, в якому застосовується 

продукція, можуть виключати можливість надання 

будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності 
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для продажу чи придатності для конкретного 

використання, а також виключати всяку 

відповідальність, яка може виникнути через будь-які 

правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких 

письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 

Замовник продукції повинен перевірити її придатність 

для передбачуваного застосування і мети. Компанія 

Sika залишає за собою право змінювати склад своєї 

продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути 

дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з 

діючими умовами продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції 

Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої 

будуть надані за запитом. 

 

 


