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Opis 
 
M200 je čistilec površine na vodni osnovi, ki vsebuje manj kot 200 gram/liter VOC-a (topil) in odstranjuje onesnaženja, ki jih 
raztaplja voda. Uporabljajte M200 po čiščenju z ostalimi čistilci površine v asortimentu Sikkens.  
 
Predhodno čiščenje 
  
 Površino predhodno očistite s toplo vodo in pH nevtralnim detergentom za optimalno čiščenje in odstranitev 

vseh vodotopnih onesnaženj. Temeljito sperite s čisto vodo.  
Onesnaženja ostankov maščob, olj, voskov in silikonov ne bo odstranjena. 

  
Tehnično čiščenje 
  
 Uporabjajte 200 kot afterwipe za optimalno čiščenje površine, saj s tem zagotovite odstranitev vse ostankov 

substanc na površini. Površino temeljito obrišite do suhega, še preden izhlapi čistilec površine. 
Redno menjujte krpe s čistimi krpami.  Odpadne krpe za razmaščevanje vedno odlagajte v ločene 

kontejnerje, ki zadostujejo lokalnim predpisom, da preprečie risk of a spontaneous combustion fire. 
 Instead of placing used (wet) degreasing rags in a sealed container place them on the floor grating 

so that the solvents can evaporate, then place the dried cloths in the regular dustbin. 
 Kjer je izpostavljen bodyfiller je potrebno preprečiti kontakt z M200 ali katerim koli tipom čistilca 

površine na vodni osnovi.  
  
Zdravje in varnost 
  

 

Zagotovite zadostno ventilacijo. Kjer je možno, lahko to dosežete tudi z uporabo use of local exhaust 
ventilation in na splošno dobrim and good general extraction still suitable respiratory protection is 
recommended. 

Med čiščenjem nosite rokavice, ki ne prepuščajo topil, tudi če delate s čistilci, ki vsebujejo malo 
topil. To bo zmanjšalo tveganje, da bi koža absorbirala topila in prepreči, da bi soli in olja prešli z 
rok na površino, ki jo popravljamo. 

Redno zamenjujte soiled krpe. 
  
VOC 
  
 Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelka: IIB. a) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je in 

max. 200 g/liter VOCa. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, pripravljeni za nanašanje je 196 g/liter. 
  
Skladiščenje izdelka 
  
 Rok trajanja izdelka je določen, ko je izdelek skladiščen zaprt pri 20°C. 

Preprečite prevelika temperaturna nihanja. 
o Za podatke o roku trajanja izdelkov glejte TL S9.01.02 

 
 

Akzo Nobel Car Refinish bv. 
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim 
Tel: +31(0)71308-6944 
 
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO 
 
POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je 
drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev 
lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem 
listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega 
izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi 
tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno 
preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko. 
 
Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel. 
Sedež podjetja 
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com 

 


