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*Denna produkt är för närvarande i fälttestfas och har inte blivit frisläppt. 
Tekniska data angivna i detta datablad är baserade på preliminära tester 
och erfarenhet och kan komma att ändras. Produkten är endast lämplig 
för erfarna användare och efter lämpliga förtester. Föremål för tvingande 
lagstiftning, Sikas ansvar är begränsat till utbyte av den defekta 
produkten. 
 

Sika
®
 PowerClean Aid 

Hjälpmedel för rengöring av glas och borttagning av föroreningar 

Tekniska data 
 

Kemisk bas Expanderad melamin med öppna celler 
Färg Vit 
Densitet Ca 9,5 kg/m3  
Appliceringsmetod Används bäst med Sika® CleanGlass 
Lagringstid 36 månader 

 
 

 
 
Beskrivning 
Sika® PowerClean Aid är ett 
smart rengöringshjälpmedel 
baserat på melaminskum och 
används normalt tillsammans 
med Sika® CleanGlass. Den är 
framtagen för att ta bort 
föroreningar vilka inte tas bort 
på ett tillfredställande sätt med 
normala rengöringsmedel eller 
utan att repa ytan. 
Redan under 
behandlingsprocessen med 
Sika® PowerClean Aid syns 
effekten. 
Sika® PowerClean Aid 
produceras i enlighet med 
kvalitetssäkrings- respektive 
miljöledningssystem 
certifierade enligt ISO 
9001/14001 och enligt Ansvar 
& Omsorgsprogrammet. 

Applikationsområden 
Sika® PowerClean Aid är 
framtagen för borttagning av 
föroreningar på ytor som 
förekommer inom 
bilglaseftermarknaden, t.ex. 
keramiska beläggningar och 
glas. Den kan också användas 
för att ta bort rester av etiketter 
och andra sorts föroreningar. 

Appliceringsmetod 
Använd Sika® CleanGlass eller 
ett likvärdigt icke antistatiskt 
fönsterputsmedel och vät ytan 
för att upptäcka föroreningar. 
Skrubba limytan med Sika® 
PowerClean Aid. Sika® 
PowerClean Aid skall bara 
användas en gång. 
Ytorna måste tillåtas torka helt 
innan nästa steg av 
förbehandlingen (t.ex. 
applicering av Sika® Aktivator 
PRO). 
Denna produkt skall endast 
användas av erfarna 
användare. Används produkten 
inom andra områden än 
bilglaseftermarknaden, måste 
prov göras innan användning. 
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Sika Sverige AB 
Industriavdelningen 
Domnarvsgatan 15 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 
Tel. +46 (0)8 621 89 00 
Fax +46 (0)8 621 89 89 

Mer information tillgänglig på: 
www.sika.se 
www.sika.com 

 
 
Observera 
Kompabilitet med underlaget 
måste verifieras innan 
applicering. Före användning 
på känsliga ytor (t.ex. plast, 
osv.) rekommenderar vi att 
Sika® PowerClean Aid provas 
på en liten, helst ej synbar yta. 
Före applicering av limmet skall 
ytorna prepareras enligt Sikas 
rekommendationer för 
förbehandlingar. 
 
Övrig information 
Följande information finns 
tillgänglig på begäran: 
Säkerhetsdatablad

 
 
Förpackningsinformation 
Ask 24 st

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


