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Sika Boom®-Cleaner 
Čistič PU pěny pro profesionální pistoli Sika Boom®-G 

Popis výrobku Vysoce aktivní čistič PU pěny pro pravidelnou údržbu profesionální pistole Sika 
Boom®-G a odstranění nevytvrzeného materiálu. 

Použití Sika Boom®-Cleaner je vhodný pro čištění aplikačních pomůcek a nástrojů po 
použití PU pěny. Odstraňuje nevytvrzený PU materiál z nářadí. Může být rovněž 
použit pro odstranění nevytvrzeného materiálu ze znečištěných povrchů. Sika 
Boom®-Cleaner lze použít i pro očištění mastného povrchu. 

Výhody  vynikající odstraňovač PU pěny 
 obsahuje nástavec pro přesnou aplikaci 
 vynikajicí čistič profesionální pistole a aplikačního vybavení 
 snadné čištění aplikačních trubiček 

Údaje o výrobku 
Barva 

 
bezbarvý 

Balení balení 500 ml v krabici po 12 ks. 

Skladovatelnost Skladujte v suchu, v uzavřeném nepoškozeném balení za teploty +18°C až +25° C 
cca 18 měsíců. Chraňte před přímými slunečními paprsky. Skladujte pouze ve 
svislé poloze! Otevřené balení zpracujte max. do 4 týdnů. 

Technické údaje 
Hustota 

 
0,71 kg/l při +20°C 

Chemická báze  obsahuje rozpouštědla 
obsahuje aceton 
Plněno propan/butanem 

Provozní teplota 0°C až + 30°C  

Systémové 
informace 

 

Aplikační detaily 
Spotřeba 

 
15 čištění při běžném znečištění 

Aplikační podmínky 
/ omezení 

 

Teplota podkladu a 
prostředí 

+5°C až +30°C 
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Aplikace, 
postup 

Čištění znečištěného povrchu: 
Ve víčku nádoby je nástavec pro snadné a přesné nanášení. Pro čištění aplikačních 
trubiček, špičky pistole nebo pro odstranění zbytků pěny z podkladu nastříkejte 
čistič přímo na nevytvrzený materiál, nechejte chvíli působit a poté setřete čistou 
látkou. 
Čištění profesionální pistole: 
Před vypláchnutím dávkovací pistole odstraňte všechnu vytvrzenou pěnu 
z povrchu. Poté našroubujte čistič přímo na pistoli a několikrát stiskněte spoušť. 
Pokud je to nutné, nechejte Sika Boom®-Cleaner chvíli působit. Čistič může být po 
nějakou dobu napojen na pistoli a společně tak skladovány. Jestliže je pistole 
skladována bez připojeného čističe nebo před výměnou součástek pistole 
doporučujeme opakované dokonalé čištění aby bylo zajištěno odstranění veškerých 
zbytků pěny uvnitř dávkovacího mechanismu. 

Důležité upozornění Sika Boom®-Cleaner může částečně rozpouštět nebo odbarvovat citlivé podklady 
(laky, barvy, plasty, textil apod.). Před každým použitím doporučujeme vyzkoušet 
snášenlivost materiálů a stálost barev na skrytém místě. 
Vytvrzený materiál může být odstraněn pouze mechanicky. 
Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 
+50°C. Neotvírejte násilím a neházejte do ohně ani po použití. Nestříkejte do 
plamene a na žhavé objekty. Vyhýbejte se zdrojům zapálení, nekuřte. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Bez dostatečného větrání může tvořit výbušnou směs. 
Vždy věnujte pozornost technickým a bezpečnostním upozorněním natištěným na 
balení nádoby. 

Upozornění Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s 
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpečnostním listu. 
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

  
Právní dodatek 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z 
oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních 
podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším 
vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě 
uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. 
Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a 
úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí 
přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková 
práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a 
dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu 
výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz. 
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