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PRODUKTDATABLAD

Sika Boom® Cleaner
RENGÖRINGSVÄTSKA FÖR FOGSKUM OCH SIKA BOOM®-557 ALL SEASONS OCH SIKA BOOM® -
461 TOP APPLICERINGSPISTOL.

PRODUKTBESKRIVNING
Sika Boom® Cleaner är ett lösningsmedelsburet rengö-
ringsmedel för rengöring av Sika Boom® fogskumpisto-
lerna.

ANVÄNDNING
Sika Boom® Cleaner används för rengöring av Sika 
Boom®-557 All Seasons och/eller Sika Boom® -461 Top 
pistolerna efter användning. Sika Boom® Cleaner av-
lägsnar ohärdat skum från pistolerna och spolar rent 
ventiler och rör. Sika Boom® Cleaner kan även använ-
das för rengöring av ohärdat skum på andra ytor. Sika 
Boom® Cleaner kan användas för att avlägsna fett från 
feta underlag.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Rengöringsvätska i sprutflaska▪
Rengöringsvätska för skumpistoler▪

PRODUKTINFORMATION

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

Förpackning 500 ml burkar, 12 st/kartong

Färg Transparent

Hållbarhet 24 mån från produktionsdatum stående i obruten förpackning. OBS! Bur-
karna skall alltid förvaras stående. Öppnad förpackning Sika Boom® Clea-
ner måste användas inom 4 veckor.

Lagringsförhållanden Lagras i torr och sval miljö mellan +5 °C och +25 °C.

Densitet Ca 0,70 kg/l

APPLICERINGSINFORMATION

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

Sika Boom® Cleaner har integrerat spraymunstycke för 
rengöring av pistoldelar och underlag. Spraya Sika 
Boom® Cleaner på det ohärdade skummet, låt verka 5-
15 sekunder. Torka av. Sika Boom® Cleaner kan använ-
das till rengöring av fogskumpistoler. Skruva på pisto-
len på flaskan, spraya till enbart vätska kommer ut. 

ÖVRIGA DOKUMENT
Säkerhetsdatablad▪

BEGRÄNSNINGAR
Sika Boom® Cleaner kan lösa upp och missfärga un-
derlag, var försiktig vif användande.

▪

Härdat skum kan endast tas bort mekaniskt.▪
Spraya inte Sika Boom® Cleaner  på öppen eld eller 
heta ytor.

▪

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 pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

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

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Sikapro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler 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 be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der 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 er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

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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