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Sikagard-715W 

Sikagard-715W  

SoluŃie pentru îndepărtarea muşchilor şi algelor 

Descrierea 
produsului 

Sikagard-715W este o soluŃie pe bază de apă, ce înlătură muşchii, lichenii 
şi algele. 

Utilizări 
Pentru înlăturarea completă a muşchilor, lichenilor, algelor şi altor contaminări pe 
substraturile obişnuite, la interiorul şi exteriorul clădirilor (marchiză, acoperiş, 
terasă, balcon, umbrar, pereŃi, pardoseală, rame din lemn sau plastic) sau de pe 
piatra ornamentală, monumente funerare, ambarcatiuni, etc. 

Caracteristici/ Avanataje ���� Lichid pe bază de apă cu performanŃe excelente de curăŃare pe suprafeŃe 
netede şi poroase 

���� Penetrare bună şi putere de dispersie mare 

���� Biodegradabil DIN EN 29888 

���� Nu conŃine solvenŃi organici 

���� Fără fosfaŃi 

���� Nu emană vapori dăunători sau iritanŃi şi nici aerosol (nu prezintă pericol în 
utilizările la interior) 

���� Compatibil cu materiale de construcŃie obişnuite cum ar fi cărămida, piatra 
naturală, beton , cherestea, aluminiu, oŃel, tablă galvanizată şi materiale plastice, 
cauciuc sau suprafeŃe vopsite. 

���� Nu produce decolorare sau pătarea materialelor de mai sus. 

Datele produsului  

Aspect  

Aspect/culoare Lichid, transparent 

Ambalaj Spray de 500ml (cutie cu 12 spray-uri /25x12=780 spray-uri /palet) 

Bidon de 2 l (10 bidoane / 27x10=270 bidoane/palet) 

Bidon de 5l (4 bidoane/ 36x4=144 bidoane/palet) 

Bidon de 10l (40 bidoane/palet) 

Depozitare  

CondiŃii de depozitare / 
Valabilitate 

24 luni de la data producŃiei în condiŃii de depozitare corecte, în ambalaj original 
sigilat nedeteriorat. A se proteja de îngheŃ. 

Date tehnice  

 Baza chimică Lichid pe bază de apă fară conŃinut de surfactanŃi ionici şi cationici, silicaŃi şi agenŃi 
de chelatizare. 

Densitate ~ 1.017 g/cm2 (la +20grdC) 

Valoare pH 11.4 

Miros caracteristic, slab. 
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InformaŃii despre 
sistem 

 

Detalii de aplicare  

Consum / Dozaj 10-13 m2 per litru 

Aplicare  

CondiŃii/Limitări 

 

Temperatura ambinetală Nu se aplică la temperaturi sub +5˚C 

InstrucŃiuni de aplicare  

Metoda de aplicare/ 
Unelte 

Se aplică cu pensula, buretele sau pulverizat pe suprafaŃa care trebuie curăŃată. 
LăsaŃi să acŃioneze timp de 5-10 minute, apoi clătiŃi suportul pt. a elimina 
contaminarea.  

Pentru îndepărtarea contaminărilor vechi şi persistente sau a reziduurilor, repetaŃi 
procedura de curăŃare dacă e necesar.  

Note Toate datele tehnice din fişele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele 
reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru. 

InformaŃii 
referitoare la 
sănătate şi 
siguranŃă 

InformaŃii detaliate asupra sănătăŃii şi siguranŃei precum şi măsuri de precauŃie (ex. 
date fizice, toxicologice şi ecologice) se pot obŃine din fişa de siguranŃă a 
produsului. 

Măsuri de siguranŃă FolosiŃi mănuşi şi ochelari de protecŃie. În contact cu ochii sau pielea produsul 
poate cauza iritare. 

DispoziŃii legale 
 

InformaŃiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale 
ale Sika şi a experienŃei cu produsele si sunt valabile atunci când produsele sunt 
adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiŃiile considerate normale în fişa 
tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenŃele dintre materiale, straturi 
suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier sunt astfel, încât nu se poate acorda 
nici o garanŃie cu privire la vandabilitatea sau funcŃionalitatea unui anumit material 
într-un anumit scop. Orice informaŃii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite 
exclud orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă 
produsul este potrivit pentru cerinŃele sale. Sika îşi rezervă dreptul de a schimba 
proprietăŃile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terŃilor vor fi respectate. 
Toate comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor generale de vânzare şi de 
livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune 
a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 
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