
PRODUKTOVÝ LIST
Sikagard®-715 W
ODSTRAŇOVAČ MACHOV A LIŠAJNÍKOV

POPIS PRODUKTU
Sikagard®-715 W je roztok na odstraňovanie machov,
lišajníkov a pod. na vodnej báze.

POUŽITIE
Na úplné odstránenie machov, lišajníkov a iných zne-
čistení na bežných podkladoch v interiéroch aj exterié-
roch (markízy, strešné konštrukcie, odkvapové žľaby,
terasy, balkóny, steny, rámy plastových a drevených
okien) ako aj na náhrobných kameňoch, sochách a
pod.

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Kvapalina s vynikajúcou čistiacou schopnosťou na
vodnej báze, na hladký a porózny podklad

▪

Dobrá nasiakavosť a vysoká disperzná schopnosť▪
Neobsahuje organické rozpúšťadlá▪
Neobsahuje fosfáty▪
Nespôsobuje únik nebezpečných alebo dráždivých vý-
parov do prostredia (vhodné aj na použitie do interié-
rov)

▪

Kompatabilná s väčšinou bežných stavebných mate-
riálov ako sú tehla, prírodný kameň, betón, drevo,
hliník, oceľ a plasty, guma alebo impregnované povr-
chy

▪

Nespôsobuje na povrchu zmenu zafarbenia alebo
vznik škvŕn

▪

Nie je považovaný za biocíd v zmysle ustanovenia
98/8/EC – neobsahuje žiadne zložky s biocídnymi
účinkami

▪

Spĺňa Nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch. Ob-
sahuje <5% neiónových povrchovo aktívnych látok a
<5% fosfátov.

▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Kvapalina na vodnej báze obsahujúca neiónové a katiónové povrchovo ak-

tívne činidlá, silikáty a neuvoľňujúce sa prímesi

Balenie Aerosol sprej 500 ml Krabica s 12 Aerosolovými sprejmi /
25x12 = 780 ks na palete

2l plechovka 10 plechoviek stiahnutých strečo-
vou fóliou / 27x10 = 270 ks na pale-
te

5l plechovka 4 plechovky stiahnuté strečovou fó-
liou / 36x4 = 144 ks na palete

Farba Bezfarebná, transparentná

Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškode-
nom originálnom balení.

Podmienky skladovania Skladovať v suchu. Chrániť pred mrazom. Aerosolové balenia skladovať vo
vetranom priestore - nenechajte ich prehriať.

Hustota ~1.01 g/cm3 pri +20°C
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Hodnota pH ~11.5

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Výdatnosť 10-13 m2 z litra

Teplota okolitého vzduchu >5°C

POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKÁCIA

Aplikovať štetkou, špongiou alebo striekacím zariade-
ním na znečistený podklad. Sikagard®-715 W nechať
pôsobiť 5 až 10 minút a potom podklad očistiť vodou,
aby ste odstránili znečistenia.
V prípade pretrvávania znečistenia aplikačný postup
opakovať.

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy,
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxi-
kologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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