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Sika-Trocal® Cleaner L 100 
 
 
Popis produktu Zmes veľmi prchavých rozpúšťadiel. 

Použitie  Čistič na odstránenie lokálnych znečistení zo Sikaplan strešných hydroizolačných 
fólií a zo zvarov a na prípravu starých Sikaplan PVC fólií na zváranie.  
Sika-Trocal® Cleaner L 100 je vhodný na riedenie lepidla Sika-Trocal® C 733 
a odmasťovanie kovových platní. Tiež je možné ho použiť na prípravu PVC fólií na 
tekuté zváranie (rozpúšťadlom).  

Vlastnosti /  
Výhody 

 Rozpúšťa znečistenia zo živice, tmelu a bitúmenu 
 Rýchlo vyprcháva 
 Veľmi horľavý 
 Čistič môže byť vhodný na čistenie náradia z kovu 

Skúšky  

Osvedčenia / Normy  Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/ 14001 

Údaje o produkte  

Forma  

Konzistencia Kvapalina 

Farba Transparentná 

Balenie  plechovka: 4 kg, 9 kg 
Baliaca jednotka:  Europaleta alebo samostatné balenie 
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Skladovanie  

Sklad. podmienky Skladovať v suchu a chlade v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení.  
Chrániť pred priamym slnečným žiarením.  
Produkt je veľmi horľavý: Treba dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
skladovania a manipulácie s nebezpečnými produktmi.   

Životnosť 24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom, 
originálnom balení. Dátum spotreby je uvedený na obale.  

Technické údaje  

Chemická báza Zmes veľmi prchavých rozpúšťadiel  

Hustota ~ 0,9 kg/l  

Informácie  
o systéme 

Požiadavky na spracovanie/  
limity  

Teplota vzduchu min. -30°C    

Teplota podkladu min. -20°C     

Limity  Rozpúšťa termoplastické materiály, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám (napr.  
polystyrén, polykarbonát, akryl).   
Nepoužívajte čistič na umývanie veľkej plochy fólie. 

Spracovanie  

Návod na aplikáciu Podľa platných inštrukcií na zabudovanie príslušnej strešnej hydroizolačnej fólie. 

Aplikačná metóda  
 

Aplikácia ako čistič: 
Sika-Trocal® Cleaner L 100 má dobrý rozpúšťací efekt na textilných farbách 
a špine. Aby sa zabránilo rozdielom vo farebnosti na povrchu fólie odporúča sa 
použiť na čistenie bielu bavlnenú handričku. Vyliaty Sika-Trocal® Cleaner L 100 
musí byť odstránený okamžite suchou handričkou. Čistič na povrchu fólie musí byť 
dôkladne odparený pred zváraním.  
 
Aplikácia pri použití na riedenie lepidla: 
Podľa produktového listu pre Sika-Trocal® C 733. 

Poznámky ku aplikácii / 
Limity 
 

Sika-Trocal® Cleaner L 100 znižuje kvalitu zvaru a mal by sa použiť iba na silne 
znečistených povrchoch.  
Počas aplikácie používajte rukavice odolné voči rozpúšťadlám a ochranné okuliare. 
Najmenšie množstvo čističa napáda termoplastické povrchy.  
Sika-Trocal® Cleaner L 100 obsahuje veľmi prchavé a horľavé rozpúšťadlá. 
Aplikácia v uzatvorených miestnostiach je povolená iba v tých miestnostiach, kde je 
zabezpečené dostatočné vetranie. 
Fajčiť a práca s otvoreným ohňom nie sú povolené. 

Dôležitá poznámka Materiál sa rýchlo odparuje. 

Čistenie náradia Náradie a zariadenie musí byť očistené ihneď po použití.   
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Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien  
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie 
tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny 
produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti  

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a 
skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                 
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok.        
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