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Sika

®
 Cleaning paste HV och LV 

För rengöring och översyn av pumpsystem 

Tekniska data 
 

 Sika® Cleaning paste HV Sika® Cleaning paste LV 

Kemisk bas Polyuretanpolymer (ej reaktiv) 

Färg Beige 

Densitet (CQP1 006-3/ISO 2811-1) Ca 1,9 kg/l Ca 1,7 kg/l 

Viskositet2 (CQP 029-3) D = 1s-1 
 D = 10s-1 

Ca 6000 Pa·s 
Ca 600 Pa·s 

Ca 3000 Pa·s 
Ca 200 Pa·s 

Flampunkt (CQP 007-1/ISO 13736) >+70ºC 

Torrhalt 100% 

Appliceringstemperatur +20ºC - +90ºC 

Lagring Lagras svalt och torrt i oöppnad förpackning 

Lagringstid 2 år 
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C/50% r.h.  
 
 
Beskrivning 
Sika® Cleaning paste HV och 
LV är speciellt framtagna 
viskösa rengöringsmedel 
utvecklade för användning i 
pumpsystem. De används för 
att spola ur, rengöra och 
skydda pump, slangar, ventiler 
och övriga detaljer i 
appliceringsutrustningen.  
Sika® Cleaning paste HV och 
LV reagerar inte med Sikaflex®, 
Sikasil® eller SikaPower® (400 
serien) limmer och fogmassor, 
och deras rengöring är mycket 
effektiv. Sika® Cleaning paste 
HV och LV är ej slipande, 
påverkas ej av fuktighet och 
motstår temperaturer upp till 
+90ºC. 
Sika® Cleaning paste HV och 
LV produceras i enlighet med 
kvalitetssäkrings- respektive 
miljöledningssystem 
certifierade enligt ISO 
9001/14001 och enligt Ansvar 
& Omsorgsprogrammet. 

Produktfördelar 
- Utmärkt rengöringseffekt 
- Ej reaktiv 
- Ej slipande 
- Lösningsmedelsfri 
- Temperaturresistent till 

+90ºC 
- Svag lukt 
- Lång lagringstid  
 

Applikationsområden 
En oumbärlig hjälp för 
rengöring av pumpsystem och 
skydd och underhåll av 
appliceringsutrustning. 
Sika® Cleaning paste HV och 
LV tar effektivt bort ohärdad 
Sikaflex®, Sikasil®, SikaPower® 
och andra Sika® lim och 
fogmassor från applicerings-
utrustning. De är mindre 
effektiva på att ta bort härdad 
material. Detta kan behöva 
lösgöras mekaniskt innan det 
rensas bort från systemet. 
Sika® Cleaning paste HV och 
LV rekommenderas till 
rengöring och underhåll av 
kolvpumpar, tryckslangar, 
appliceringsutrustning, ventiler, 
pistoler, etc. och även till 
uppstart och igångsättning av 
pumpsystem. 
Denna produkt skall endast 
användas av erfarna 
användare. Förprov skall 
utföras på aktuella underlag 
och vid rätt förhållanden för att 
säkerställa vidhäftning och 
kompabilitet mellan materialen. 



 

2/2 Sika® Cleaning paste HV och LV

 
 
Viktig information 
Sika® Cleaning paste LV 
Specifikt användningsområde 
är lågviskösa Sika® limmer och 
fogmassor såsom Sikaflex®-
221, -227, -228, 1 komponents 
Sikasil® produkter etc. 
För användning i alla pumpar, 
särskild om det pumpade 
mediet har ett lågt in/ut 
tryckförhållande (mindre än 
50:1) eller pumpar med 
underdimensionerade 
ramcylindrar, där trycket på 
tryckplattan inte är tillräckligt för 
att trycka Sika® Cleaning paste 
HV in i pumpen. 
 
Sika® Cleaning paste HV 
Används till Sika® högviskösa 
lim och fogmassor såsom 
Sikaflex®-252, -254, 260, -265, 
-250 PC, SikaPower® (400 
serien) etc. 
Vid tveksamheter, var god 
kontakta Sika Industris 
avdelning “System 
engineering”. 

Appliceringsmetod 
Rengöring och spolning 
Avlägsna Sika lim eller 
fogmassa från tryckplattan 
(inkl. kupolen) först med en 
spackel, använd sedan 
Sika®Remover-208 och trasor 
att ta bort resterna av lim eller 
fogmassa. Placera behållaren 
med Sika® Cleaning paste HV 
eller LV i pumpen. Applicera ett 
minimum av pumptryck för att 
spola ur system så långsamt 
som möjligt. Rensning av 
systemet för snabbt ger en 
mindre effektiv rengöring, vilket 
ger att mer material måste 
pumpas igenom. 
Fortsätt renspolningen tills 
systemet endast innehåller 
Sika® Cleaning paste. En liten 
mängd lim eller fogmassa 
kommer alltid att finnas på ytan 
av den använda Sika® Cleaning 
paste. 

 
 
Uppstart med nya produkter 
Använd en spackel eller spatel 
och lämpligt lösningsmedel  
(t ex xylen eller Sika®Remover-
208) för att avlägsna Sika® 
Cleaning paste från tryck-
plattan. 
Placera behållaren med den 
nya produkten i pumpen, följ 
instruktionerna från leveran-
tören av pumputrustningen. 
Spola ur all Sika® Cleaning 
paste från systemet. Erfarenhet 
har visat att en mängd 
motsvarande tre till fem gånger 
systemets interna volym 
behövs för att åstadkomma 
detta. 

Varning 
Ofullständig urspolning av 
systemet kan ge försämrade 
egenskaper hos limförbandet 
under den inledande fasen 
under pumpens uppstart. Om 
nödvändigt skall vidhäftnings-
prov utföras. Återförslut 
förpackningen genast efter 
användande. 
 
Övrig information 
Arbetsinstruktioner utfärdade 
för en bestämd applikation kan 
ytterligare specificera de 
tekniska data i detta 
produktdatablad. Följande 
information finns tillgänglig på 
begäran: 
- Säkerhetsdatablad 
- Rengöringsinstruktioner 
 
Förpackningsinformation 

Hobbock  23 l 
3) Standard fat, fylld till 50% 
 
Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som 
anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorie-
tester. Aktuella mätta värden 
kan variera på grund av 
faktorer utanför vår kontroll. 

Viktigt 
För information och råd om 
säker hantering, lagring och 
avfallshantering av kemiska 
produkter hänvisas användaren 
till gällande säkerhetsdatablad 
vilket innehåller fysisk, 
ekologisk, toxikologisk och 
annan säkerhetsrelaterad 
information. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lagstiftning 
Informationen, och i synnerhet, 
rekommendationerna avseende 
appliceringen och användandet av 
Sika produkter, ges i god tro 
baserat på Sikas rådande kunskap 
och erfarenhet av produkterna när 
de lagrats, hanterats och 
applicerats på korrekt sätt under 
normala förhållanden. I praktiken är 
skillnaden hos material, substrat 
och verkliga platsförhållande 
sådana att ingen garanti avseende 
kurans eller lämplighet för ett 
speciellt användningsområde 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 beträffande produkten 
lämnade råd. Användaren av 
produkten måste prova produktens 
lämplighet för den tilltänkta 
applikationen och syftet. Sika 
reserverar sig för rätten att ändra 
sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen 
även tas till tredje mans ägande 
och andra eventuella rättigheter. 
Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande 
allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande 
utgåva av det lokala 
produktdatabladet för produkten 
ifråga. Kopior av detta finns 
tillgänglig på begäran. 
 

 

 


