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Sika® Teak C+B 
Magas minőségű teakfa fedélzet tisztító / felújító anyag 

Műszaki adatok 

Vegyi bázis  Növényi bázisú 

Szín Ezüstszürke 

Sűrűség (DIN 53420)  1.00 kg/m
3
 

Viszkozitás Közepes 

PH 4.0-5.0 

Alkalmazás Tiszta szivacs vagy rongy segítségével 

Tárolhatóság  Száraz és hűvös helyen 
1) 

23 °C / 50% relatív páratartalom  

Termékleírás 

A SikaTeak
®
 C+B a teakfa felület tisztí-

tóanyagok következő generációja.  A 
biológiailag teljesen lebomló tisztító-
szer segítségével a teakfa fedélzet 
tisztítása és felújítása egy lépésben 
történik. 
A SikaTeak

®
 C+B összhangban van az 

európai vegyianyag biztonsági előírás-
sal (REACH). 

Termékelőnyök 

- Gyors és egyszerű felhasználás 

- Nincs veszélyes anyagként megje-
 lölve 

Felhasználási terület 

A SikaTeak® C+B segítségével  eltávo-
líthatók a felületi szennyeződések a 
teakfa felületről. Ezen túlmenően  
javítja és egységessé teszi a felület 
megjelenését. 
Második lépésben javasoljuk a Sika 
Teak Oil Neutral használatát a felület-
kezeléshez. 
A termék alkalmazása előtt ellenőrizni 
szükséges a kompatibilitását a tisztí-
tandó felületen használt más anya-
gokkal. 
 
Gélszerű kivitele lehetővé teszi  al-
kalmazását függőleges felületeken. 

 Feldolgozási eljárás 

Használat előtt fel kell rázni! 
Attól függően, hogy a szennyezettség 
milyen mértékű a terméket lehet 
hígítás nélkül, vagy két rész vízzel 
hígítva alkalmazni. 
 
- Hordja a felületre tiszta szivaccsal 
 vagy ronggyal    
- Hagyja körülbelül 10 percig hatni, 
 majd kefével vagy ronggyal a fa szál-
 irányának megfelelően dörzsölje át. 
- Alaposan öblítse le bő vízzel. 
-  Ne hagyjuk a kezelt felületet kiszá-
 radni 
- Kerüljük a túl hosszú hatóidőt 
 

Csomagolás 

Flakon 
 500 ml 

 2,5 liter 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban minden 
műszaki adat, valamint mechanikai és 
fizikai tulajdonságok laborteszt ered-
ményén alapulnak. Az aktuális mérési 
eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén 
a fontosabb fizikai, biztonságtechni-
kai, toxikológiai és ökológiai adatokat 
a termékekre vonatkozó Biztonsági 
Adatlapokban meg lehet találni. A 
veszélyes anyagokra vonatkozó ren-
delkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 

A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhisze-
műen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra 
az esetre, amennyiben a terméket a szoká-
sos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy 
jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. Minden 
megrendelést elfogadunk a jelenlegi 
értékesítési és szállítási feltételek szerint. A 
felhasználónak minden esetben az adott 
termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendel-
kezésére bocsátunk. 


