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Sika Boom®-Cleaner 
 

Sika Boom®-Cleaner 

Rensemiddel for Sika Boom
®
-G Dispenser 

Produkt- 
beskrivelse 

Effektivt rensemiddel for rengjøring av Sika Boom
®
-G Dispenser. 

Bruksområder Sika Boom
®
-Cleaner brukes som renseveske til å fjerne ikke herdet skum fra 

påføringsutstyret for Sika
®
 PU skum, eller fra andre overflater. Sika Boom

®
-Cleaner 

kan også brukes til å fjerne fett fra forurensede områder før påføring av skum.  

Produktegenskaper  Utmerket rensemiddel for PU skum 

 Renser effektivt PU påføringspistoler og annet utstyr  

 Klar til bruk, kan festes direkte på pistolen  

Produktdata  

Form  

Farge Fargeløs 

Emballasje 500 ml flaske (12 flasker pr. kartong) 

Lagring  

Lagringsforhold / 
Holdbarhet 

18 måneder fra produksjonsdato dersom lagret i uåpnet og uskadd original- 
emballasje, tørt og beskyttet mot direkte sollys ved en temperatur mellom +10 °C 
og +20 °C.  

Aerosol flasken skal alltid oppbevares og transporteres stående!  
En åpnet flaske skal brukes innen ca. 4 uker. 

Tekniske data  

Kjemisk base Løsemiddelbasert rensemiddel. 
Inneholder aceton. 

Aerosol – bruker dimetyleter som drivgass. 

Density 0,6 kg/l ved +20 °C 

Anvendelsestemperatur 0 °C til +30 °C 
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System- 
informasjon  

Bruksdetaljer  

Forbruk Ca. 15 rengjøringer ved normalt forbruk. 

Påføringsforhold / 
Begrensninger  

Overflatetemperatur +5 °C til +30 °C 

Omgivelsestemperatur +5 °C til +30 °C 

Påførings-
instruksjoner  

Påføringsmetode / 
Verktøy 

Aerosol rensemiddel med integrert spraydyse for presis påføring. For å fjerne ikke 
herdet  PU skum fra pistoloverflater eller andre elementer sprayes rensemidlet 
direkte på det friske skummet. Etter noen øyeblikk fjernes skummet med en ren 
klut.  

For rengjøring av pistol for PU skum: Fjern alt herdet skum og skru så Sika Boom
®
-

Cleaner flasken fast på pistolen. Trykk deretter noen ganger på avtrekkeren til 
pistolen er gjennomskyllet. Pistolen kan nå lagres i en periode med Sika Boom

®
-

Cleaner påmontert. Dersom pistolen skal lagres over en lengre periode uten å ha 
Sika Boom

®
-Cleaner påmontert anbefales det å gjenta renseprosessen flere ganger 

for å sikre at alle PU rester er fjernet. 

Merknader om bruk /  
Begrensninger 

Sika Boom
®
-Cleaner kan løse opp eller misfarge følsome overflater (f.eks. lakk, 

maling, pvc, tekstiler m.m). Vi anbefaller derfor at det utføres en test på et 
referansområde før endelig bruk. 

Herdet skum kan kun fjernes mekanisk. 

Beholder under trykk. Beskyttes mot sollys og temeraturer over +50 °C. Må ikke 
punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke sprøytes på åpen 
flamme eller varme gjenstander. Holdes vekk fra antennelseskilder - røyking 
forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan det 
oppstå eksplosive blandinger.  

Les alltid den sikkerhets- og tekniske informasjon som er trykket på flasken. 

Målte verdier Alle opplysninger i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. De målte 
data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. 

Lokale forhold Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser, kan egenskapene til 
dette produkt variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for 
eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper. 

Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske 
produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder 
fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data. 
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Produktansvar 

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse 
av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og 
erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under 
normale forhold.   
I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik 
karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen 
annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede 
produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen 
annen form for juridisk ansvar.   
Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.   
Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-
betingelser.   

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og 
sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon 
finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.      
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 Sika Norge AS 

Postboks 76 
Industriveien 22 
1483 Skytta 
Norge 

 
Tlf.: +47 67 06 79 00 
Fax: +47 67 06 15 12 
wwww.sika.no 

 


