TECHNISCHE FICHE

Sika® Cleaning Wipes-100
HOOGKWALITATIEVE REINIGINGSDOEKJES VOOR STERK BEVUILDE HANDEN

OMSCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® Cleaning Wipes-100 is een uniek handreinigingssysteem zonder gebruik te maken van water, op basis
van een hoogkwalitatieve handreiniger formule en een
sterk schurend reinigingsdoekje.

▪ Gebruiksklaar
▪ Uitstekende reinigingseigenschappen
▪ Gemakkelijk af te scheuren, geperforeerde doekjes
▪ Twee verschillende zijden: ruw/glad

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Cleaning Wipes-100 is ontworpen voor de reiniging van sterk bevuilde handen. Sika® Cleaning Wipes100 verwijdert gemakkelijk sporen van voegkitten en
lijmen, alsook andere verontreinigingen zoals vet,
smeermiddelen, olie, teer, inkt, was, enz.

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis

Voorbevochtigd polypropyleen

Verpakking

Pot met 50 doekjes

Uiterlijk / Kleur

Niet-geweven doekjes, wit met rode vezels

Houdbaarheid

36 maanden vanaf de productiedatum

Opslagcondities

Opslaan in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Opslag in droge omstandigheden, afgeschermd van direct zonlicht, bij
temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Vlampunt

>100 °C

Omgevingstemperatuur

Minimum +5°C / maximum +40°C

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP
Open de pot en trek de Sika® Cleaning Wipes-100 uit
de voorgesneden opening. Reinig de handen met de
ruwe zijde en veeg schoon met de gladde zijde. Sluit
de pot meteen na gebruik goed af.
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(ISO 13736)

BEPERKINGEN

WETTELIJKE INFORMATIE

Sika® Cleaning Wipes-100 mogen niet gebruikt worden als voorbehandeling van de ondergrond vóór toepassen van voegkitten en lijmen.

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, 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 verkoopen 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.

Opmerkingen bij verwerking:
▪ Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen.
▪ Niet gebruiken op gevoelige, gekwetste of gebarsten
huid.
▪ Niet inslikken.
▪ Buiten het bereik van kinderen houden.

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is een cosmetisch product zoals gedefinieerd in artikel 2 van de EU-richtlijn 1223/2009.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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