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Sika-Trocal® Cleaner L 100

Sika-Trocal® Cleaner L 100 
Środek do czyszczenia syntetycznych membran dachowych 

Opis produktu Bezbarwny, płynny środek do czyszczenia syntetycznych membran dachowych 
na bazie szybko parujących rozpuszczalników. 

Zastosowanie  Czyszczenie powierzchni membran Sikaplan® oraz zgrzewów 

 Przygotowanie / czyszczenie starych membran Sikaplan® na bazie PCW przed 
zgrzewaniem.  

 Jako systemowy rozcieńczalnik kleju Sika-Trocal® C 733 oraz do odtłuszczenia 
powierzchni blach. 

Właściwości  Rozpuszcza zanieczyszczenia z niezwiązanych żywic, kitów uszczelniających, 
związków bitumicznych 

 Materiał szybko odparowuje 

 Wysoce łatwopalny 

 Odpowiedni do czyszczenia narzędzi metalowych 

Badania 
 

Certyfikaty / 
Raporty z badań 

 System zarządzania jakością PN EN ISO 9001/14001 

Dane produktu  

Postać / Barwa Bezbarwna ciecz 

Opakowanie Kanister 4,0 kg oraz 9,0 kg 

Składowanie 
 

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Materiał przechowywany w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, 
zabezpieczonym przed słońcem, w oryginalnych opakowaniach najlepiej użyć  
w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt jest wysoce łatwopalny. Należy przestrzegać instrukcji składowania oraz 
pracy z materiałami niebezpiecznymi. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Mieszanina szybko parujących rozpuszczalników 

Gęstość 0,9 kg/dm3 
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Informacje  
o systemie  

Warunki aplikacji/ 
Ograniczenia  

Temperatura otoczenia Min. -30°C 

Temperatura podłoża Min. -20°C 

Sposoby aplikacji Jako środek czyszczący: 
Sika-Trocal® Cleaner L 100 ma bardzo silne właściwości rozpuszczające.  
Dlatego w celu uniknięcia zabrudzeń lub zmian kolorów na powierzchni membran 
zaleca się stosowanie do czyszczenia białych szmatek. 

Należy nasączyć materiałem białą szmatkę a następnie wytrzeć w zabrudzone 
miejsce na membranie. 

Nie należy rozlewać materiału bezpośrednio na membranę. 

W przypadku rozlania materiału na powierzchni membrany, należy go 
natychmiast usunąć poprzez dokładne jej wytarcie. 

Przed rozpoczęciem zgrzewania, środek musi (szczególnie w okolicy przyszłych 
zgrzewów) całkowicie odparować. 

Jako rozcieńczalnik kleju: 
Patrz Karta Informacyjna Sika-Trocal® C 733. 

Uwagi do stosowania Materiał ma silne właściwości rozpuszczające tworzywa termoplastyczne, które 
nie są odporne na rozpuszczalniki (np. polistyren, poliwęglany, akryle). 
Nie należy czyścić całej powierzchni membrany dachowej. 

Sika-Trocal® Cleaner L 100 osłabia jakość zgrzewów dlatego należy go stosować 
tylko na bardzo zabrudzonych powierzchniach.  

Pozostałości materiału szybko odparowują. 

Czyszczenie narzędzi Wszystkie narzędzia należy umyć niezwłocznie po użyciu. 

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.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Sika-Trocal® Cleaner L 100 zawiera szybko parujące i łatwopalne rozpuszczalniki. 
Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić właściwą 
wentylację. Zabronione jest używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu 
podczas pracy. Materiał jest łatwopalny. Należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów wewnętrznych dotyczących 
składowania i obrotu materiałami niebezpiecznymi. Należy stosować kremy 
ochronne do rąk, używać ubrań, rękawic i okularów ochronnych. W przypadku 
podrażnienia oczu rozcieńczalnikiem przemywać dużą ilością ciepłej wody 
i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 

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 Sika-Trocal® Cleaner L 100 może powodować zanieczyszczenie wody i dlatego 
też nie powinien dostać się do kanalizacji, wód gruntowych lub gleby.  
Materiał należy utylizować jak rozpuszczalniki organiczne. 
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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. 
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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 

 


