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Sika® Glass Cleaning Foam 
Rengöringsskum för rengöring av glas och andra icke-porösa ytor  

Tekniska produktdata 
 

Typ Aerosol 
Färg Färglös 
Appliceringstemperatur 5°C - 40°C 
Appliceringsmetod Spray 
Lagring Lagras svalt och torrt i försluten förpackning 

 
 

 
 
Beskrivning 
Sika® Glass Cleaning Foam är 
ett milt rengöringsskum med 
hög koncentration av aktiva 
verksamma ämnen som enkelt 
löser och avlägsnar 
föroreningar som silikonrester, 
insekter, olja och fett. Sika® 
Glass Cleaning Foam 
innehåller anjoniska ren-
göringsmedel, lösningsmedel, 
parfym och tillsatser i små 
koncentrationer. Produkten är 
fri från silikon. 
Sika® Glass Cleaning Foam 
produceras i enlighet med ISO 
9001 kvalitetssäkringssystem.  
 
Användningsområde 
Sika® Glass Cleaning Foam är 
speciellt lämpligt för rengöring 
av vindrutor, kromdetaljer, 
strålkastare, lackade ytor på 
motorfordon och sportbåtar. 
Den kan även användas på 
fönster, speglar och keramiska 
ytor i hushållet. Skummet är 
snabbverkande och angriper 
inte gummidetaljer eller lacker. 
Den är även lämpad för 
akrylglas. Förprov skall göras 
på ytor av polyamid och 
polykarbonat för att säkerställa 
kompatibilitet. 
Sika® Glass Cleaning Foam är 
säkert att använda på bilglas 
och keramisk kanter i samband 
med byte av bilglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruksanvisning 
Skaka flaskan väl före 
användning. Spraya ett tunt 
lager jämnt över ytan som skall 
rengöras, låt skummet verka 
under en kort tid, torka av och 
polera med en ren, torr trasa 
eller pappershandduk. 
 
Ytterligare information 
Följande information finns 
tillgänglig på begäran:  
- Säkerhetsdatablad 
 
Förpackningsinformation 
Sprayflaska 500 ml 

 
Underlag för tekniska data 
Alla tekniska värden som 
anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorie-
tester. Aktuella mätvärden kan 
variera på grund av faktorer 
utanför vår kontroll. 
 
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. 
 
 


