
Produktdatablad
Casco® Seal Remover
Januar 2021, Version 03.01
020516020000000038

PRODUKTDATABLAD

Casco® Seal Remover
Silikonefugefjerner - klar til brug

PRODUKTBESKRIVELSE
Hovedsageligt benyttet til silikonefuger, men kan også 
bruges til SMP-baserede produkter.

ANVENDELSE
Kan bruges på aluminium*, kobber, jern, stål, glas, ke-
ramik, epoxykompositter osv. uden skadelig virkning.
* Se mere under supplerende oplysninger

EGENSKABER
Kan anvendes til både silikone og STP baserede fu-
gerprodukter

▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Kombination af mild syre og kulbrinter

Emballage 150 ml patron

Farve Ravfarvet til mørkebrun

Holdbarhed 12 måneder i uåbnet patron.

Opbevaringsforhold Opbevares mellem 0-30°C. Seal Remover kan blive mørker over tid.

Densitet Ca. 870 kg/m³

Flammepunkt +70°C

Viskositet Blød pasta

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed -30°C til +75°C

Temperatur på underlaget +5°C til +40°C

Anvendelsestid Ca. 1-4 timer
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BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
BEGRÆNSNINGER
SealRemover må ikke bruges til; Farvet eller anodise-
ret aluminium. 
Risiko for negativ effekt på gummi og andre elastiske 
fuger.
Kontaminering med vand eller iltede opløsningsmidler 
såsom alkoholer eller ketoner skal undgås. Selv ved la-
ve niveauer af forurening ændres den ioniske tilstand 
af SealRemover irreversibelt. Dette forhindrer Seal-
Removers nedbrydende virkning af silikone, og kan få 
den til at påvirke andre materialer uønsket.  
SealRemover angriber nylon (polyamid): brug PTFE (til 
slanger, tætninger, rør osv.). Hvis du er i tvivl, skal du 
altid teste polymerer med en lille mængde.
SealRemover vil kun 'nedbryde' silikone  og STP fuge-
massen. Det kan dog have en blødgørende virkning på 
nogle ikke- silikontætningsmidler (f.eks. SMP og butyl). 
Test altid et lille område først for at sikre kompatibili-
tet. SealRemover virkning ophæves af vand: Sørg ef-
terfølgende for at overfladerne er tørre.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information om sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikker-
hedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder des-
uden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelate-
rede data.

INSTRUKTION
Hvis underlaget er tekstilfibre, nogle plastmaterialer 
(polyamid, polyester) eller andre materialer, der kan 
være følsomme over for syrer, test først på en lille 
overflade. 
Hvis SealRemover bruges i større målestok, dvs. på en 
facade, skal du altid teste overfladen nedenfor, for at 
sikre at den ikke påvirkes af skylningen.
Nedbrydningsvirkningen af SealRemover vil blive øde-
lagt af selv små mængder vand. Sørg for, at overfla-
derne er tørre, indtil det er tid til at skylle produktet 
af.
 
ANVENDELSE
Den nedenfor beskrevne procedure skal muligvis gen-
tages, hvis tykke lag skal fjernes, eller hvis der er be-
hov for vedhæftning af dvs. et nyt fugemasse eller ma-
ling på den nye overflade.
Skær så meget som muligt af tætningsmaterialet væk. 
Spred SealRemover over fugen der skal fjernes. Brug 
en pensel eller spatel for fuldstændigt at dække det 
område, der kræver behandling.
Brug afdækningstape til at beskytte fugemasse, der ik-
ke skal fjernes. Laget med SealRemover skal være 
mindst dobbelt så tæt som tætningsmassen.
Eksponeringstiden kan varieres mellem mindre end en 

time til over 12 timer afhængig, men primært afhæn-
ger det egenskaberne for den underliggende silikone 
og den overflader som den skal fjernes fra. 
Test det specifikke materiale. 
Hvis proceduren skal gentages, skal du tørre SealRem-
over og resterne af fugemasse af. Overfladen skal væ-
re helt tør inden næste påføring af Seal Remover. 
Hvis proceduren ikke gentages, eller hvis det er den 
sidste behandling, skal du skylle overfladen grundigt 
med vand. Ikke-porøs kan være tilstrækkelig til at tør-
re af med en våd klud to gange. Porøse overflader skal 
skylles med store mængder vand.
 
FJERNELSE AF SILIKONEOLIEPLETTER
Fjernelse af silikoneolie fra bygningsfacader på grund 
af udvaskning af silikoneolie fra silikonefugertil ube-
skyttede, absorberende materialer; 
Fjern silikonefugen.
Påfør SealRemover på alle overflader. 
Gentagne påføringer kan være nødvendige, afhængigt 
af overfladens porøsitet samt dybde og indtræng-
ningsgrad. 
Påfør SealRemover på overfladerne for at forbedre ef-
fekten og fungere som en 'grødomslag' for at maksi-
mere eksponeringstiden og effekten.
Beskyt mod regn og lad det stå natten over eller i et 
par timer. 
Skyl grundigt med rigelige mængder vand (brug af en 
højtryksrenser er en god idé). 
Lad tørre  helt og gentag om nødvendigt. 
Hvis der foretages ny fugning på porøse overflader, 
der er rengjort med SealRemover, er det sandsynligvis 
nødvendigt at gentage ovenstående procedure mindst 
én gang, efter at det sidste synlige spor af silikone er 
fjernet. Sørg for, at alle spor af SealRemover skyllet af.  
Lav en praktisk vedhæftningstest med det fugemasse, 
der skal bruges.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 

Produktdatablad
Casco® Seal Remover
Januar 2021, Version 03.01
020516020000000038

2 / 3



ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.
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