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Sikagard®   - 715 W 
Sammaleen poistoaine 

Tuotekuvaus Sikagard® – 715 W on vesipohjainen sammaleen, jäkälän ja levän poistoaine. 

Käyttökohteet Sammaleen, jäkälän, levän tai muun pintoja pilaavan kasvuston poistamiseen 
kaikilta yleisiltä pinnoilta rakennuksen sisä- ja ulkopuolella (telttakatos, markiisi, 
vesikourut, patio, terassi ja parveke, aurinkosuoja, seinä, lattia, puiset tai muo-
viset ikkunapuitteet) kaiverrettu kivi, hautakivi jne. 

Ominaisuudet  Vesipohjainen neste jolla on erinomainen puhdistuskyky tasaisilla ja huokoi-
silla pinnoilla 

 Hyvät leviämisominaisuudet 
 Ei sisällä orgaanisia liuottimia. 
 Ei sisällä fosfaatteja. 
 Ei vapauta haitallisia tai ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja (ei vaaraa käytettäes-

sä sisätiloissa). 
 Yhteensopiva tavanomaisten rakennusmateriaalien kanssa kuten: tiili, luon-

nonkivi, betoni, puu, alumiini, teräs, muovit, kumi tai lakatut pinnat. 
 Ei aiheuta värjääntymistä tai tahraantumista edellä mainituille materiaaleille.
 Ei luokitella biosidiksi 98/8/EC mukaan 
 Täyttää EY asetus No. 648/2004 pesuaineelle. Aineosat: < 5 % ei-ionisia 

pinta-aktiivisia aineita, < 5 % fosfaatteja 

Tuotteen tiedot  

Muoto  

Olomuoto / Väri Väritön läpikuultava neste. 

Pakkaus 500 ml aerosolipakkaus (laatikossa 12 prk, 25 x 12 = 780 prk/lava) 
2 l kannu (10 kannua kutistepakkauksessa / 27 x 10 = 270 kannua/lava) 
5 l kannu (4 kannua kutistepakkauksessa / 36 x 4 = 144 kannua/lava) 
10 l kannu (40 kannua/lava), toimitusmyyntituote 

Varastointi  

Varastointi/ Säilyvyys 24 kk valmistuksesta alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa asian-
mukaisesti säilytettynä. Suojattava jäätymiseltä. 

Tekniset tiedot  

Tuote Vesipohjainen neste sisältäen ei-ionisia pinta-aktiivisia aineita, silikaatteja ja 
irrotusaineita. 

Haju Luonteenomainen mieto haju. 

Tiheys ~1,01 g/cm³   +20ºC 

pH-arvo ~11,5 
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Menetelmä tiedot  

Työstöohjeita  

Menekki 10 – 13 m² per litra 

Työstö olosuhteet/ Rajoi-
tukset 

 

Käyttölämpötila > +5ºC   alustan ja ilman lämpötila 

Käyttöohjeet  

Levittäminen / työvälineet Levitetään harjalla, sienellä tai ruiskulla puhdistettavalle pinnalle. Annetaan 
aineen vaikuttaa 5 – 10 minuuttia, jonka jälkeen huuhdellaan alusta kasvusto-
jen poistamiseksi.  
 
Vanhan tai pinttyneen kasvuston poistamiseksi tarvittaessa toistetaan puhdis-
tustoimenpide. 

Huomioitavaa 
Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotes-
teihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, 
jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset rajoitukset 
Tämän tuotteen ominaisuudet saattavat vaihdella johtuen eri maissa noudatet-
tavista paikallisista määräyksistä. Tutustukaa kunkin maan paikalliseen tuote-
tietoesitteeseen ja siinä mainittuihin käyttökohteisiin. 

Terveys ja turvallisuus Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin materiaalitur-
vallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja 
muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivät-
kä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäi-
sessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-
tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa 
perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuh-
teissa Sikan suositusten mukaisesti. 
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työs-
kentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien 
tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muuta-
kaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjalli-
sista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla var-
mistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika 
varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimi-
tuksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. 
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan 
paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä. 

 


