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Sikagard-715 W 

 

Sikagard-715 W 

Препарат за премахване на мъхове и плесени 

Описание на продукта Sikagard-715 W е препарат на водна основа за премахване на мъхове, лишеи и 
плесени. 

Употреба За цялостно отстраняване на мъхове, лишеи, плесени и друго подобно замърсяване 
по всички външни и вътрешни повърхности на сградите (навеси, покриви, 
водосточни тръби, вътрешни дворове, тераси и балкони, стени, подове, дървена и 
пластмасова прозоречна дограма, сенници) или по каменни орнаменти, надгробни 
паметници и др. 

Характеристики / 
Предимства 

� На водна основа с отлични почистващи свойства за гладки и 

порьозни повърхности. 

� Добро проникване и висока дисперсия. 

� Не съдържа органични разтворители. 

� Не съдържа фосфати. 

� Не отделя вредни или дразнещи пари (не е опасен при 

използване на закрито). 

� Съвместим с най-използваните строителни материали като тухла, 

естествен камък, бетон, дърво, алуминий, стоманени и пластмасови 

материали, гумени и лакирани повърхности. 

� Не обезцветява и не образува петна по споменатите материали. 
� Не се разглежда като биоцид по смисъла на Директива 98/8/ ЕС 
� Отговаря на изискванията на ЕС наредбата № 648/2004 за 

препаратите за дезинфекция  
 

Данни за продукта 
 

Форма 
 

Външен вид / Цвят Течност, безцветна до лека жълтеникава, прозрачна. 

Опаковка Аерозолна със съдържание 500 ml (кутия с 12 аерозола / 25 x 12 = 780 аерозола / 
палет) 
Туба 2 l  (10 туби обвити в едно / 27 x 10 = 270 туби / палет) 

Туба 5 l  (4 туби обвити в едно / 36 x 4 = 144 туби / палет) 

Туба 10 l  (40 туби / палет). 

Съхранение 
 

Условие на съхранение / 
Срок на годност 

24 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и 
неотворена оригинална опаковка. Да се защити от замръзване. 

Технически данни 
 

Химична основа Течност на водна основа, съдържаща анионни и катионни повърхностно активни 
вещества, силикати и отделящи се частици. 

Мирис Характерен, мек мирис. 

Плътност ~ 1.01 g/cm3 при +20ºС 

pH 11.5 
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Информация за 
системата 

 

Детайли по полагането 
 

Разход 10 – 13m2 с 1 литър. 

Условия на полагане / 
Ограничения 

 

Околна температура Да не се полага при температура по-ниска +5ºС. 

Инструкции за 
полагане 

 

Начин на полагане / 
Средства 

Нанесете с четка, гъба или пръскалка по повърхността, която се нуждае от 

почистване. Оставете да подейства от 5 до 10 минути, след това измийте основата 

за отстраняване на замърсяването. 

За цялостно почистване на упорити или стари замърсявания или отлагания, 

повторете процедурата, ако е необходимо. 

Изчислителна база 
Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на 
лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават 
поради обстоятелства извън наш контрол. 

Информация за 
безопасност 

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и 
отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за 
безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани 
с безопасността данни. 

Забележки 
Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на 
продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и 
опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и 
използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика 
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, 
че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат 
законни задължения от настоящата информация , нито от писмени препоръки или 
други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на 
продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя 
характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни 
следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи 
условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят 
справка с последното издание на регионалната Техническа информация за 
съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. 

 

 Сика България ЕООД 
гр. София 
бул. Ботевградско шосе 247 

тел.: 02/942-45-90 
факс:                 02/942-45-91 
e-mail: info@bg.sika.com  
                         www.sika.bg  


