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Sika
®
 Teak Cleaner, Sika

®
 Teak Brightener και 

Sika
®
 Teak Oil 

Σύστημα Sika
®
 Συντήρησης Ξύλινων Καταστρωμάτων 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Sika
®
 Teak Cleaner Sika

®
 Teak Brightener Sika

®
 Teak Oil 

Χημική βάση Υδατικό διάλυμα 
επιφανειοδραστικών 

Οξαλικής βάσεως 
σύνθεση 

Σύνθεση ελαίου με 
διαλύτες  

Μορφή Άχρωμο υγρό Άχρωμο υγρό με 
ευχάριστο άρωμα  

Πορτοκαλί υγρό με 
οσμή διαλύτη 

Χρήση Καθαρισμός ξύλου 
Teak και άλλων 
παρόμοιων τύπων 
ξυλείας 

Γυαλιστικό για την 
απομάκρυνση από την 
επιφάνεια του ξύλου των 
στοιχείων οξείδωσης, 
των μυκήτων και των 
κηλίδων   

Λάδι προστασίας για 
την επαναφορά και 
διατήρηση  της 
φυσικής μορφής και 
χρώματος του ξύλου  

Πυκνότητα (στους 20°C)  1.01 1.00 0.89 

Κατανάλωση/ Καλυπτικότητα - - 80ml/m
2*

  

Θερμοκρασία εφαρμογής 10 - 30°C  

Διάρκεια ζωής 5 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία 

 

* ανάλογα με το πορώδες του ξύλου 

 

Περιγραφή 

Το σύστημα Sika
®
 συντήρησης 

καταστρωμάτων Teak περιέχει τα 
τρία ακόλουθα προϊόντα: 
- Sika

®
 Teak Cleaner 

- Sika
®
 Teak Brightener 

- Sika
®
 Teak Oil 

Τα προϊόντα αυτά έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να συντηρήσουν 
ένα τέλειο αποτέλεσμα ενός 
ξύλινου καταστρώματος από Teak 
που έχει συγκοληθεί και 
σφραγιστεί με τα προϊόντα της 
Sika. 
 

Πλεονεκτήματα προϊόντος 

- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση 
- Ελεγμένη συμβατότητα με 

Sikaflex
®
-290iDC 

- Καλή UV προστασία μέσω του 
Sika

®
 Teak Oil 

- Βελτιώνει την αντίσταση ενάντια 
στην ανάπτυξη μυκήτων 

Τομείς εφαρμογής 

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για 
τον καθαρισμό, ανανέωση και 
προστασία των ξύλινων 
καταστρωμάτων σε πλοία και γιότ. 
Το προϊόν αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο από 
επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
επί τόπου έλεγχοι για εξακρίβωση 
της συμβατότητας του συστήματος 
με τη συγκεκριμένη ξυλεία.  C
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Εφαρμογή 

Sika
®
 Teak Cleaner 

Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό 
και εφαρμόστε το καθαριστικό με 
σπόγγο ή πανί. Αφήστε το να 
δράσει για δύο με τρία λεπτά και 
στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά 
τη διεύθυνση των γραμμών του 
ξύλου. Ξεπλύνετε με άφθονο 
καθαρό νερό. Για πολύ βρώμικα 
ξύλα ή  ξύλα που έχουν γίνει γκρι 
μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο 
χέρι. 
Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν χωρίς 
να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

Sika
®
 Teak Brightener 

Μετά τον καθαρισμό του ξύλου με 
το Sika

® 
Teak Cleaner αδειάστε μία 

ποσότητα Sika
® 

Teak Brightener 
στο ξύλο και απλώστε τη με 
σπόγγο ή πανί. 
Αφήστε το στην επιφάνεια για 
περίπου πέντε λεπτά και στη 
συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά την 
διεύθυνση των γραμμών του 
ξύλου. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.  
Για πολύ βρώμικα ξύλα ή ξύλα που 
έχουν γίνει γκρι μπορεί να 
χρειαστεί και δεύτερο χέρι. 

Sika
®
 Teak Oil 

Το ξύλο πρέπει να έχει 
προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας  
το Sika

®
 Teak Cleaner και το Sika

®
 

Teak Brightener. Εφαρμόστε το  
Sika

®
 Teak Oil πάνω σε στεγνό  

κατάστρωμα με σπόγγο ή πανί. 
Αφήστε το λάδι να παραμείνει στην 
επιφάνεια για 5 λεπτά. Στη 
συνέχεια σκουπίστε το επιπλέον 
υλικό με ένα καθαρό και χωρίς ίνες 
πανί. 

Πολύ απορροφητικά ξύλα μπορεί 
να χρειαστούν και δεύτερο χέρι. Το 
ξύλο είναι κατάλληλα λαδωμένο 
όταν δεν μπορεί να απορροφήσει  
πλήρως όλη τη ποσότητα λαδιού 
και παραμένει μια ποσότητα στην 
επιφάνεια του η οποία χρειάζεται 
να σκουπιστεί. Αφήστε να 
στεγνώσει για τουλάχιστον 12 
ώρες. 

Σημείωση 

Πιτσιλιές από αυτά τα προϊόντα σε 
καλύμματα και άλλα αντικείμενα 
πρέπει να καθαρίζονται αμέσως. 

Προσοχή 

Τα προϊόντα αυτά έχουν 
δοκιμαστεί εκτεταμένα σε 
συνδυασμό με το Sikaflex

®
-290 

iDC για ξύλινα καταστρώματα. 
Εφαρμοσμένα σωστά, δεν έχουν 
αρνητική επίδραση στους αρμούς. 
Ωστόσο, σε μεγάλη συγκέντρωση 
τα προϊόντα αυτά περιέχουν 
ενεργά χημικά τα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν φθορά στο 
σφραγιστικό όταν υπάρχει 
παρατεταμένη επαφή του με 
αδιάλυτο προϊόν. Για αυτό 
εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες 
χρήσης. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Δελτίο Δεδομένων Ασφλαείας 

Συσκευασία 

Πλαστικό δοχείο 
1 l  

4 l 

 

Βάση Μετρήσιμων Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που 
δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο 
Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε 
εργαστηριακές δοκιμές. Τα 
πραγματικά μετρούμενα μεγέθη 
μπορεί να διαφέρουν λόγω 
συνθηκών που δεν υπόκεινται 
στον έλεγχο μας. 
 
Πληροφορίες Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, 
την αποθήκευση και την απόρριψη 
των χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν 
στο πιο πρόσφατο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας (Safety 
Data Sheet, SDS) το οποίο 
περιέχει φυσικά, οικολογικά, 
τοξικολογικά και άλλα δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 
 

 

Νομικές Σημειώσεις 
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι 
υποδείξεις που αφορούν στην 
εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της SIKA παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην 
τρέχουσα γνώση και εμπειρία της 
Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και 
εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες 
σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. 
Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που 
καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί 
σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο 
σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί 
να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη 
βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή 
άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. 
Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να 
ελέγχουν την καταλληλότητα των 
προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή 
και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το 
δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες 
των προϊόντων της. Η τήρηση των 
δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες 
γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε 
όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και 
Παράδοσης. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 

 

 
 
 
 
                                          . 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 
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