
 

 

 

 

 

 

 

 

Silikon Çözücü 
 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 En son güncelleme tarihi: Temmuz 2017 – 1 – PSIEN 100 

 

 

Zemin temizleme amaçları doğrultusunda kullanılan yavaş uçucu temizlik 
malzemesi. 2 mm kalınlığa kadar olan silikon tabakalarının güvenle 
çözülmesini sağlar. Yeni derzleme çalışmaları kapsamında derz hazırlığında 
kullanılmak üzere son derece uygundur. İnşaatlar ve sıhhi alanlarda kullanılan 
malzemelerin çoğu ile uyumludur. 
 
Kullanılışı: 
Sertleşen silikon derzler, derz bıçağı veya uygun başka bir alet ile 
temizlenmelidir. PROBAU Silikon Çözücüyü, bir fırça veya bez ile silikon 
kalıntılarının üzerine sürün ve maks. 5 dakika boyunca etkisini geliştirmesini 
bekleyin. Biraz kalkan silikon kalıntılarını, kazıyın veya temiz bir bezle 
temizleyin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Çalışmaya başlamadan önce, deneme 
amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz 
 
Malzeme: 
Solvent içeren temizlik ürünü 
Renk: Transparan 
Düşük kıvamlı 
+ 15ºC’de yoğunluk: 0,73 g/cm³ 
 
Depolama: 
Kuru ve don tehlikesi olmayan bir yerde saklanmalıdır 
 
Sarfiyat 
Uygulamaya göre 20-40 g/m² 
 
İçerik: 
100 ml 
 
Son kullanma tarihi: 
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 36 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 

almaktadır. 
 
Tasfiye: 
Sadece tamamen boşaltılmış olan ambalaj kapları geri dönüşüme gönderilebilir. Evsel atıklarla 
karıştırılmamalıdır. Kanalizasyona ulaşmasına izin verilmemelidir. Ürün, resmi yönetmeliklere göre tasfiye 
edilmelidir. 
 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
 
Güvenlik tavsiyeleri: 
Hidrokarbonlar, C9-C10, n-alkanlar, izo-alkanlar, siklik bileşikler, aromatlar < %2 içerir. Alevlenir sıvı ve 
buhar. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden 
olabilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yüksek sıcaklıklar, çok 
sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. 
Koruyucu eldiven/Göz koruyucu/Yüz koruyucu kullanın. YUTULMASI DURUMUNDA: Hemen ZEHİR 
DANIŞMA MERKEZİ/Doktora telefon edin. Zorla kusmaya/kusturmaya ÇALIŞMAYIN. İçeriği/Kabı, yerel 
mevzuata göre tasfiye edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. 
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Bu ürünün EC sınır değeri: Kategori: Hazırlık ve temizlik ürünü. Direktif: 850 g/l VOC, Ist: 778 g/l VOC. UN 
1263. Alevlenir. 
 
Not: 
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.  
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


