
PRODUKTOVÝ LIST
Sikagard®-715 W
PŘÍPRAVEK ZAMEZUJÍCÍ RŮSTU MECHŮ A ŘAS

POPIS PRODUKTU
Sikagard®-715 W je přípravek na vodní bázi která brání
růstu mechu, lišejníku a řas.

POUŽITÍ
Sikagard®-715 W se používá pro vytvoření fyzikální
bariéry na povrchu, která brání v
růstu mechu, lišejníku a řas na těžce znečištěných
plochách v interiéru i exteriéru –
střechy, okapy, balkóny, stěny, podlahy, rámy oken,
náhrobky, apod.

VLASTNOSTI / VÝHODY
Na vodní bázi s vynikajícím čisticím účinkem na
hladké i porézní povrchy.

▪

Velmi dobrá penetrační schopnost a rozpouštěcí
účinek.

▪

Neobsahuje organická rozpouštědla.▪
Bez fosfátů.▪
Neuvolňuje zdraví škodlivé a dráždivé výpary –
nehrozí nebezpečí při aplikaci v interiéru.

▪

Kompatibilní se standardními stavebními materiály –
beton, cihla, kámen, dřevo, kov, pozink, hliník, plasty,
guma apod.

▪

Po aplikaci nezpůsobuje zabarvení nebo skvrny na
povrchu.

▪

Biologicky rozložitelný dle 98/8/EC – není deklarován
jako biocid, neobsahuje
žádné látky s biocidními účinky.

▪

Vyhovuje požadavkům Evropského nařízení č.
6487/2004 na detergenty:
Složení < 5% neiontových, povrchově aktivních látek,
< 5% fosfonátů.

▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
TZUS České Budějovice – certifikát č.
204/C5/2015/020-033873

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze Vodný roztok obsahující beziontové povrchově aktivní látky, silikáty a

sekvestrační činidla.

Balení Sprej 500 ml Krabice: 12 ks. sprejů / 25x12 = 780
ks. na paletě

2l kanystr 10 kanystrů v smršťovací fólii /
27x10 = 270 kanystrů na paletě

5l kanystr 4 kanystrů v smršťovací fólii / 36x4 =
144 kanystrů na paletě

Barva Bezbarvý, transparentní.
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Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby v originálním, neotevřeném a nepoškozeném
balení a při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Skladujte v suchu, chraňte před mrazem. Aerosolové balení skladujte ve
větraném skladu, neskladujte v teplu.

Objemová hmotnost ~1.01 g/cm3 při +20°C.

pH ~11.5

APLIKAČNÍ INFORMACE
Spotřeba / vydatnost 10-13 m2 z 1 l

Teplota vzduchu v okolí >5°C

INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE

Sikagard®-715 W se nanáší štětcem, válečkem, houbou
nebo stříkacím zařízením. Naneste Sikagard®-715 W na
znečištěný povrch, nechte působit 5 až 10 minut a
potom opláchněte povrch vodou.
Podle míry znečištění uvedený postup opakujte.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
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