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Sarna Seam Cleaner 
Środek do czyszczenia zgrzewów membran Sarnafil® G/S 

Opis produktu Środek czyszczący na bazie rozpuszczalników organicznych. 

Zastosowanie Sarna Seam Cleaner przeznaczony jest do przygotowania obszarów zgrzewów 
membran Sarnafil® G/S. 
Sarna Seam Cleaner może być również stosowany do usuwania niewielkich 
zabrudzeń lub pozostałości bitumicznych z powierzchni membran Sarnafil® G/S. 

Właściwości  Ułatwia zgrzewanie gorącym powietrzem; 

 Poprawia jakość zgrzewów; 

 Rozpuszcza lekkie zabrudzenia powierzchni. 

Dane produktu  

Postać Ciecz 

Barwa Niebieska 

Opakowanie Puszki: 5 l, 10 l 
Jednostka:  paleta lub pojedyncze pojemniki. 

Składowanie  

Warunki składowania Sarna Cleaner należy składować w suchych warunkach w temperaturach pomiędzy 
0°C i +30°C. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
przechowywania i stosowania towarów niebezpiecznych. 

Czas składowania Produkt przechowywany w oryginalnych, nie otwieranych i nie uszkodzonych 
opakowaniach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. 
Data ważności znajduje się na pojemnikach. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Mieszanka rozpuszczalników organicznych. 

Gęstość ~ 0,78 kg/dm3 (przy +20°C) 

Informacje  
o systemie  

Warunki stosowania / 
Ograniczenia  

Temperatura otoczenia Minimum -20°C 

Temperatura podłoża Minimum -30°C 
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Sposoby stosowania Sarna Seam Cleaner musi być stosowany zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się 
do membrany hydroizolacyjnej. 

Należy nasączyć czystą białą szmatkę materiałem Sarna Seam Cleaner a 
następnie oczyścić obszar spoiny lub powierzchnię membrany. Podczas 
oczyszczania szmatki powinny być często zmieniane aby uniknąć roznoszenia 
zanieczyszczeń. W obszarze zgrzewu materiał Sarna Seam Cleaner należy 
pozostawić do całkowitego odparowania. 

Uwagi do stosowania Materiał rozpuszcza materiały termoplastyczne nie odporne na rozpuszczalniki (np. 
polistyren, poliwęglany, akryle).  

Materiałem Sarna Seam Cleaner nie należy czyścić dużych powierzchni membran 
dachowych. 

Sarna Seam Cleaner nie jest przeznaczony do odtłuszczania i czyszczenia blach 
lub czyszczenia narzędzi. Sarna Seam Cleaner nie może być używany do 
czyszczenia świeżych lub związanych resztek kleju z membran lub narzędzi. 

Białe szmatki nasączone materiałem Sarna Cleaner doskonale zbierają 
zanieczyszczenia i farby, nie należy ich zostawiać na membranie.  

Podczas prac z materiałem Sarna Cleaner należy używać rękawic odpornych na 
rozpuszczalniki i okularów ochronnych. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Czyszczenie narzędzi Wszystkie narzędzia muszą być oczyszczone niezwłocznie po użyciu. 

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w 
Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Sarna Seam Cleaner należy utylizować jak rozpuszczalniki organiczne. 

Uwagi prawne 
 

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 

  

 
 
 
 
 

 
 

Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 
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