
Sika Cleaner - 205 
 
 
 
 
Technická data: 
chemická báze                                               alkyltitanát v alkoholu 
barva                                                              transparentní, čirý 
hustota (DIN 51757)                                       ca 0,80 kg/l 
viskozita 1)                                                     2 mPas 
bod vzplanutí (DIN 51755)                            +14°C 
teplota aplikace                                             +5°C to +25°C 
odvětrací čas 1)                                              minimálně 10 min / maximálně 2 hod 
podmínky skladování                                      v uzavřené nádobě na chladném suchém místě 
skladovatelnost                                              12 měsíců 
 
1) při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu 
 
Popis: 
Sika Cleaner - 205 je čistící a aktivační prostředek na bázi alkoholu s aktivačními přísadami k přípravě 
spojovaných ploch před lepením nebo tmelením produkty Sikaflex řady 1-k PUR. 
Sika Cleaner - 205 je vyráběn v souladu s normami ISO 9001/14001. 
 
 
Oblast použití: 
Sika Cleaner - 205 lze použít pro čištění a aktivaci ploch neporézních materiálů jako např. kovů, plastů, 
lakovaných povrchů, glasovaných povrchů atd. 
 
 
Způsob aplikace: 
Setřete povrch čistým nejlépe světlým hadrem nebo papírovou utěrkou (nesmí pouštět vlákna nebo barvu) 
mírně namočeným v přípravku. Po každém setření otočte nebo následně vyměňte utěrku. Je nutno dbát, 
aby byl přípravek aplikován pouze v minimální vrstvě. Krátce po aplikaci uzavřete dobře láhev s čističem. 
Při dlouhodobé otevření dochází k vyprchávání jeho složek a v kombinaci s působením vlhkosti ke 
zhoršení vlastností. Kalný přípravek v žádném případě nepoužívat.Nechte následně odvětrat minimálně 
10 minut a maximálně 2 hod. 
Vydatnost ca 40g/m2 
 
Důležité: 
Sika Cleaner - 205 obsahuje isopropanol. U citlivých a dostatečně nevytvrzených laků může po aplikaci 
dojít ke zvrásnění. Užití u termoplastických materiálů pod napětím může snížit jejich houževnatost a 
vyvolat napěťové trhliny. Vhodnost aplikace je nutno prověřit zkouškou. Mimo lepené nebo tmelené plochy 
může zanechat na povrchu laku stopy. Z těchto ploch je v případě potřísnění nutno ihned Sika Cleaner - 
205 suchou utěrkou utřít. Nepoužívat Sika Cleaner - 205 na porézní materiály. Nedostatečně odvětratelný 
může zastavit proces vytvrzování lepidla / tmele. V případě potřeby zamaskujte přilehlé plochy páskou. 
 
 
 
 


