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Sika® Ceram EpoxyRemover 
Reiniger voor epoxyharsresten en om de reininging van 
epoxymortelvoegen te vergemakkelijken 

Product 
Omschrijving 

 
Sika® Ceram EpoxyRemover is een vloeistof gebruikt om  resten van epoxyhars die 
beginnen te drogen of die reeds uitgehard zijn te verwijderen. 
 
Verdund kan Sika® Ceram EpoxyRemover ook gebruikt worden om het gladstrijken 
van epoxyharsvoegen te vergemakkelijken. 

Toepassingen  Verwijderen van epoxyharssluiers die beginnen te drogen. 
 Verwijderen van uitgeharde epoxyharssluiers. 
 Verwijderen van sluiers op tegeloppervlakken. 
 Om de reiniging van voegen uitgevoerd met epoxymortels te vergemakkelijken. 
 Grondige reiniging van niet zuurbestendige bekledingen. 
 Geschikt om was te verwijderen. 
 Binnen- en buitentoepassing. 
 Vloer en muur. 

Eigenschappen / 
Voordelen 

 Hoge reinigingskracht. 
 Kan gebruikt worden om de reiniging te vergemakkelijken of als reiniger. 
 Vergemakkelijkt het verwijderen van overtollige epoxymortel op verschillende 

ondergronden. 
 Vergemakkelijkt het afgladden van voegmortels op basis van epoxyhars. 
 Kan verdund of puur gebruikt worden. 
 Verdund product reinigt en ontvet zwaar vervuilde vloeren in fijne gres, keramiek, 

natuursteen, cotto en cement. 

Productinformatie  

Vorm 
 

Uiterlijk / Kleur Geelachtige vloeistof 

Verpakking Fles van 2 kg 

Opslag 
 
 

Opslagcondities / 
Houdbaarheid 

24 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in originele ongeopend 
verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C. Opslaan op een koele en 
droge plaats, beschermd tegen weersinvloeden. 
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Technische kenmerken 
 

Chemische basis Watergedragen oplossing die alcohol bevat 

Densiteit 1,01 kg/l 

pH 11,3 

Systeeminformatie  

Nota op de uitvoering 
 

Verbruik Verwijderen van epoxyharssluiers 
Verdund 1:5: Een fles van 2 kg is voldoende voor ~35 m² (in functie van de  
  structuur van de tegels). 

Ondergrondtemperatuur Tussen +5°C en +30°C 

Uitvoering 
 

Verwerking Verwijderen van epoxyhars sluiers 
Verdunnen 1:5 met water, aanbrengen en enkele minuten laten inwerken. Het 
product verwijderen door middel van een spons of pad. Daarna, afspoelen met 
zuiver water. De reiniger aanbrengen ten vroegste 48 uur na het opvoegen met de 
epoxymortel (24 uur bij temperatuur > +20°C). 
 
Verwijderen van oude resten van epoxyhars 
Het product onverdund aanbrengen op de te reinigen oppervlakte, 15 - 20 minuten 
laten inwerken, afwrijven met een vilt en afspoelen met zuiver water. 
 
Verwijderen van vlekken op fijne gres 
Het product onverdund aanbrengen op de vlekken. Laten inwerken tot het droog is 
en daarna afspoelen met zuiver water. 
 
Om de reiniging van voegen uitgevoerd met mortels op basis van epoxyhars 
te vergemakkelijken 
5% tot 10% Sika® Ceram EpoxyRemover aan het reinigingswater toevoegen. De 
spons vaak afspoelen en het reinigingswater regelmatig verversen. 
 
Om te ontvetten en was te verwijderen 
Verdunnen 1:5 met water, aanbrengen en enkele minuten laten inwerken. Het 
product verwijderen door middel van een spons of pad. Daarna, afspoelen met 
zuiver water. 
 
Normale reiniging van oppervlakken 
Verdunnen 1:10 tot 1:20 met water en aanbrengen op het oppervlak. Enkele 
minuten laten inwerken en afwrijven met een reinigingsmachine of borstel. De 
resten bij middel van een natzuiger of zwabber verwijderen. Tenslotte, zorgvuldig 
reinigen met water. 
 
Vóór gebruik, een proef uitvoeren op een testvlak. 

Opmerkingen bij 
verwerking / Beperkingen 

Niet toepassen op marmer, geschuurde of gepolijste natuursteen, hout en 
methacrylaat. 
 
Niet geschikt om cementsluiers, kalk, roest alsook gebruikelijke anorganische 
vervuilingen te verwijderen. 

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op 
laboratoriumtesten. 
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden 
waar wij geen controle over hebben. 
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Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als 
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale product-
informatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Gezondheids- en 
veiligheids-
voorschriften 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van 
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad 
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de 
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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