Sika Marine sistem za nego tikovih palub
Sika Marine sistem za nego tika ohranja in
neguje nov in vremenskim pogojem izpostavljen
tikov les in tudi vse druge vrste lesa, ki so nad
vodno gladino. Sika® sistem za nego tika se
prav tako uporablja za vzdrževanje lepega
izgleda različnih vrst lesa, ki se uporabljajo v
notranjih prostorih.
Sika® sistem za nego tika je sestavljen iz:

Splošna navodila za delo
 Pred delom poskrbite za ustrezno zaščito:
uporabljajte zaščitne rokavice in očala za
zaščito oči.
 Pred odpiranjem vsebino embalaže dobro
pretresite.
 V primeru dela v notranjih, zaprtih prostorih,
poskrbite za dobro prezračevanje le-teh.
 Pred uporabo na večjih površinah
priporočamo test kompatibilnosti s podlago.
 Pazljivo preberite vsa navodila za delo.
Sika Marine sistem za nego tika je kompatibilen
s Sikaflex®-290 DC fugirno maso za tikove
palube.

Sika® Teak Cleaner - čistilo
Uporaba za:
1. Vremensko (siv/črn) in z zelenimi algami močno
poškodovan tik
Sika® Teak Cleaner se nanaša neposredno
na suh, vremensko poškodovan les. Čistilo
se vtre v površino z uporabo krtače s trdimi
ščetinami ali gobico za odstranjevanje
trdovratnih madežev.
Površine, aktivirane/premazane s čistilom,
pustite 2-3 minute, nato pa začnite z
intenzivnim drgnjenjem v smeri rasti lesa. To
bo zagotovilo globinsko čiščenje.

Pazljivo in temeljito v roku 15 minut po
nanosu izperite vse površine s svežo vodo.

2. Rahlo poškodovan tik
Les omočite s svežo vodo. S čopičem ali
gobico na površino nanesite Sika® Teak
Cleaner in odstranite umazanijo in madeže.
Pazljivo in temeljito v roku 15 minut po
nanosu izperite vse površine s svežo vodo.
Po končanem postopku čiščenja na
površino nanesite Sika® Teak Brightener, ki
bo osvežil površino in ji povrnil lesk. Za
zaščito
očiščenih/osveženih
površin
priporočamo naknaden nanos Sika® Teak
Oil olja.
Opozorilo: površine, ki ne potrebujejo čiščenja s
Sika® Teak Cleaner, pred postopkom zaščitite oz.
morebitne madeže/kapljice očistite nemudoma, da
preprečite neželeno nastajanje medežev/peg.
Hranite izven dosega otrok.

Sika® Teak Brightener
Za nego očiščenega tika
Za ponovno vzpostavitev originalne barve in
leska tika, na predhodno očiščene površine v
smeri rasti lesa nanesite Sika® Teak
Brightener. Pri tem uporabljajte gobo, čopič
ali bombažne krpe.
Za aktiviranje površine pustite Sika® Teak
Brightener delovati 5 minut. Pazljivo in
temeljito v roku 15 minut po nanosu izperite
vse površine s svežo vodo.

Za zaščito očiščenih/osveženih površin priporočamo
naknaden nanos Sika® Teak Oil olja.
Opozorilo: Za doseganje najboljših rezultatov nanesite
Sika® Teak Brightener pri temperaturah > +10°C.
Čiščenje: površine, ki ne potrebujejo nege s Sika® Teak
Brightener-jem, pred postopkom zaščitite oz. morebitne
madeže/kapljice očistite nemudoma, da preprečite
neželeno nastajanje medežev/peg.
Hranite izven dosega otrok.

Sika® Teak Oil
Olje za nego tika
Sika® Teak Oil je izdelan na osnovi naravnih olj in
voskov, ne vsebuje biocidov in konzervansov. Po
končanem sušenju je neškodljiv za ljudi, živali in rastline.
Sika® Teak Oil obnovi naravni videz tika ter ga zaščiti
pred vremenskimi vplivi. Po končani negi so zaščitene
površine odporne na vodo, pivo, vino, gazirane pijače,
kavo, čaj, mleko, sadne soke ipd.. Zaščitene površine
postanejo enostavne za čiščenje – tudi v primeru ptičjih
iztrebkov, prav tako se izboljša UV odpornost in
protidrsnost.
 Sika® Teak Oil penetrira globoko v strukturo lesa in s
tem zagotavlja optimalno zaščito pred UV žarki in
škodljivimi vremenskimi vplivi.
 Sika® Teak Oil poudari naravno strukturo lesa in
njegovo barvo.
 Sika® Teak Oil je zelo enostavno za uporabo in se
hitro suši.
Navodila za delo
Površina lesa mora biti osvežena, čista in suha. Stare,
porozne in vremensko poškodvane površine očistite in
osvežite s Sika® Teak Cleaner in Sika® Teak Brightenerjem, kot je opisano v prejšnjih poglavjih.
S pomočjo čopiča, bombažne krpe ali gobe
na površine nanesite Sika® Teak Oil,
katerega ste pred tem v tesno zaprti
embalaži dobro pretresli. Olje se nanaša v smeri rasti
lesa v tankem in enakomernem sloju, kar zagotavlja
najboljšo penetriranje v strukturo lesa. Pustite olju nekaj
minut za vpijanje v les, njegove presežke pa obrišite s
suho krpo.
Izrazito suh in porozen les lahko za najboljši učinek
potrebuje ponovitev postopka.
Ponovna nega z oljem Sika® Teak Oil se priporoča ob
prvih znakih vpremenskih vplivov.

Čas sušenja:
Naoljene površine so suhe na otip po
približno 6 urah, pohodne pa postanejo po
končanem
postopku
sušenja
(ponavadi po 12 urah).
Poraba:

1000 ml zadostuje za približno 15
kvadratnih metrov površin.

Čiščenje: površine, ki ne potrebujejo nege s Sika®
Teak Oil oljem, pred postopkom zaščitite
oz. morebitne madeže/kapljice očistite
nemudoma, da preprečite neželeno
nastajanje medežev/peg.
Namig:

sijoč izgled površin se doseže s poliranjem
z bombažno krpo.

Hranite izven dosega otrok.
Opomba: Vsi izdelki, namenjeni prodaji, so podvrženi
našim splošnim pogojem poslovanja. Pred
uporabo preglejte Varnostni list in tehnične
informacije za izdelke.

