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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 2 / 2011 

Sika® Teak C+B 
Καθαριστικό και εκθαμβωτικό για teak καταστρώματα 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
Χημική βάση Διάλυμα από φυτικά έλαια  
Χρώμα  Κιτρινωπό 
Πυκνότητα  ~ 1,0kg/l 
Ιξώδες Μεσαίου ιξώδους 
pH 4,0 – 5,0 
Εφαρμογή Σφουγγάρι ή καθαρό ύφασμα 
Αποθήκευση Σε δροσερό και ξηρό μέρος  

                                
 
Περιγραφή 
Το Sika® Teak C+B είναι ένα κα-
θαριστικό – εκθαμβωτικό teak νέα 
γενιάς που καθαρίζει και επαναφέ-
ρει τα καταστρώματα στο αρχικό 
τους χρώμα. 
Το Sika® Teak C+B  έχει σύνθεση 
που πληροί τις Ευρωπαϊκές απαι-
τήσεις για ασφάλεια και υγιεινή και 
είναι σύμφωνο με τους κανονι-
σμούς βάσει REACH. 
 
Πλεονεκτήματα 
- Οικολογικό 
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμο-

γή 
- Συμβατό με τη σειρά προϊό-

ντων Sikaflex® Marine 
 
Πεδία Εφαρμογής 
Το Sika® Teak C+B χρησιμοποιεί-
ται για την απομάκρυνση βρωμιάς 
και λεκέδων από teak καταστρώ-
ματα.  Επιπλέον, επαναφέρει το 
αρχικό χρώμα του ξύλου και το 
προετοιμάζει για την εφαρμογή του 
Sika® Teak Oil Neutral. 
Το προϊόν προορίζεται για έμπει-
ρους χρήστες. Θα πρέπει να διε-
νεργούνται δοκιμές υπό πραγματι-
κές συνθήκες και στα πραγματικά 
υποστρώματα ώστε να επιβεβαιω-
θεί η συμβατότητα χρήσης του 
προϊόντος. 
 
Χαρακτηριστικά 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και σε κατακόρυφες επιφά-
νειες χάρις στην κρεμώδη υφή του. 

Μέθοδος Εφαρμογής 
- Ανακινήστε καλά πριν την 

χρήση 
- Αναλόγως της ρύπανσης του 

καταστρώματος χρησιμοποή-
στε το προϊόν είτε απευθείας 
είτε διαλυμένο σε νερό σε μέ-
γιστη αναλογία νερού 2:1, για 
ελαφρώς βρώμικες επιφά-
νειες. 

- Εφαρμόστε με σφουγγάρι ή 
καθαρό ύφασμα 

- Αφήστε το προϊόν να δράσει 
για 10 λεπτά και έπειτα τρίψτε 
ελαφρά την επιφάνεια με 
βούρτσα ή ύφασμα κατά την 
διεύθυνση των νερών. 

- Ξεβγάλτε με άπλετο καθαρό 
νερό 

Επιπλέον πληροφορίες 
Τα παρακάτω έγγραφα είναι δια-
θέσιμα κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλο ασφαλείας προϊόντος 

Συσκευασία 

 

Βάση Δεδομένων 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που 
δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο 
Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε 
εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγ-
ματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 

να διαφοροποιούνται λόγω συνθη-
κών που δεν υπόκεινται στον έλεγ-
χο μας. 
 
Πληροφορίες Υγιεινής και Α-
σφάλειας 
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετι-
κά με την ασφαλή διαχείριση, την 
αποθήκευση και την απόρριψη των 
χημικών προϊόντων, οι χρήστες 
πρέπει να ανατρέχουν στο πιο 
πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Α-
σφαλείας (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 πνεύμα καλής πίστης και βα-
σίζονται στην τρέχουσα γνώση 
και εμπειρία της Εταιρείας σχετι-
κά με τα προϊόντα, όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιού-
νται ή εφαρμόζονται υπό κανονι-
κές συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι 
διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα 
υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέ-
τοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η 
χορήγηση εγγύησης σχετικά με 
την εμπορευσιμότητα ή την κα-
ταλληλότητά τους για συγκεκρι-
μένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη 
της Εταιρείας δεν μπορεί να θε-
μελιωθεί από οποιαδήποτε νομι-
κή αιτία με βάση τις εδώ ανα-

Δοχείο 
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γραφόμενες πληροφορίες, τις 
γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης 
μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητά 
τους σχετικά με την εκάστοτε ε-
φαρμογή και τον σκοπό χρήσης 
τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα 
να τροποποιεί οποτεδήποτε τις 
ιδιότητες των προϊόντων της. Τα 
δικαιώματα τρίτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι 
παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό 
τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς 
όρους πώλησης και παράδοσης 
της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
συμβουλεύονται την εκάστοτε 
επίκαιρη έκδοση του τοπικού 
Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης. 

 

 
 
 
 
 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
Κρυονέρι 145 68 
Αθήνα-Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 8160600 
Fax +30 210 8160606 
Email: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

   
 

http://www.sika.gr/
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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 

Έκδοση 2 / 2012 
PHN 029000000004002100 

Sika
® 

Teak Oil Neutral 
Λάδι προστασίας για teak καταστρώματα σκαφών 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Φυτικά έλαια χωρίς διαλύτες 

Χρώμα  Άχρωμο  

Πυκνότητα  ~0,9kg/l 

Ιξώδες Ρευστό 

Σημείο Ανάφλεξης >150°C 

Εφαρμογή Απλώστε με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό 

Κατανάλωση 11 - 140gr/m
2
 αναλόγως με την ξυλεία 

Αποθήκευση Σε δροσερό και ξηρό μέρος  

                                 

Περιγραφή 

Το Sika
® 

Teak Oil Neutral  είναι 
λάδι προστασίας για 
καταστρώματα από teak 
βασισμένο σε φυτικά έλαια. 
 
Πλεονεκτήματα 

- Βασισμένο σε φυτικά έλαια 
- Εύκολη και γρήγορη 

εφαρμογή 
- Συμβατό με τη σειρά 

προϊόντων Sikaflex
® 

Marine 
- Παρέχει υψηλή προστασία 

από UV 
 

Πεδία Εφαρμογής 

Το Sika
®
Teak Oil Neutral 

χρησιμοποιείται για την προστασία 
των teak καταστρωμάτων σε 
ιστιοπλοϊκά και γιοτ. Προστατεύει 
το ξύλο, το κάνει ανθεκτικό και 
επαναφέρει την αρχική του 
εμφάνιση.  
Το Sika

® 
Teak Oil Neutral είναι 

ανθεκτικό σε θαλασσινό και 
φρέσκο νερό, UV και συνήθεις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Το προϊόν προορίζεται για χρήση 
από έμπειρους επαγγελματίες. Θα 
πρέπει να διενεργούνται δοκιμές 
υπό πραγματικές συνθήκες και στα 
πραγματικά υποστρώματα ώστε να 
επιβεβαιωθεί η συμβατότητα 
χρήσης του προϊόντος. 
 
 
 
 
 

 
Χαρακτηριστικά 

Ο συνδυασμός φυτικών ελαίων 
διαφορετικού ιξώδους δίνει στο 
προϊόν μεγάλη διεισδυτικότητα και 
γρήγορη απορρόφηση. 
 

Επιπλέον πληροφορίες 

Τα παρακάτω έγγραφα είναι 
διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης: 
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

 Βάση Δεδομένων 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι 
βασισμένα σε εργαστηριακές 
δοκιμές. Οι πραγματικές 
μετρήσιμες τιμές μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν 
να βρίσκονται υπό τον 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 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 πνεύμα καλής πίστης και 
βασίζονται στην τρέχουσα γνώση 
και εμπειρία της Εταιρείας 
σχετικά με τα προϊόντα, όταν 
αυτά αποθηκεύονται, 
χρησιμοποιούνται ή 
εφαρμόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι 
διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα 
υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι 
τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή 
η χορήγηση εγγύησης σχετικά με 
την εμπορευσιμότητα ή την 
καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά 
ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί 
να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε 
νομική αιτία με βάση τις εδώ 
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις 
γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης 
μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει 
να ελέγχουν την καταλληλότητά 
τους σχετικά με την εκάστοτε 
εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης 
τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα 
να τροποποιεί οποτεδήποτε τις 
ιδιότητες των προϊόντων της. Τα 
δικαιώματα τρίτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι 
παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό 
τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς 
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όρους πώλησης και παράδοσης 
της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
συμβουλεύονται την εκάστοτε 
επίκαιρη έκδοση του τοπικού 
Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου 
παρέχονται κατόπιν ζήτησης. 

 

 
 
 
 
 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
Κρυονέρι 145 68 
Αθήνα-Ελλάδα 

Τηλ. +30 210 8160600 
Fax +30 210 8160606 
Email: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

   

 

http://www.sika.gr/

