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Sika TopClean-T

Sika® TopClean-T
Reinigingsdoekjes voor handen

Construction

Product
®

Omschrijving

Sika TopClean-T wegwerpdoeken voor situaties waarin geen wasplaatsen
®
beschikbaar zijn. Sika TopClean-T reinigt een breed gamma materialen,
waaronder niet-uitgeharde lijmen, oliën, vet, verf, inkt en algemene verontreiniging.

Eigenschappen /
Voordelen









Gebruiksklaar.
Uitstekende reinigingseigenschappen.
Huidvriendelijk.
Stevig, versterkt papier.
Gemakkelijk af te scheuren, geperforeerd papier.
2 verschillende zijden (ruw / fijne textuur).
Ingrediënten: water, Decylglucoside, d-limoneen, Propyleen Glycol, Sorbitan
Lauraat, Benzylalcohol, tetranatrium EDTA, BHT, 2-broom-2-nitropropaan-1,3Diol, joodpropynylbutylcarbamaat

Productinformatie
Vorm
Uiterlijk / Kleur

Niet-geweven polypropyleen, wit met rode vezels.

Verpakking

Pot met 50 doekjes
Doekafmetingen: ca. 300 x 250 mm
Doekgewicht: ~ 14 g per doek

Opslag
Opslagcondities /
Houdbaarheid

36 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele-,
verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog, bij een temperatuur
tussen de +5°C en +30°C.

Technische kenmerken
Chemische basis

Surfactanssysteem: anionisch

VOC inhoud

39 g/l
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Uitvoering
®

Verwerking / Gereedschap Open de pot en trek een Sika TopClean-T-doekje uit tot het voorgesneden punt.
Reinig met de ruwe zijde en veeg schoon met de gladde zijde. Herhaal deze
handeling indien nodig. Sluit de pot goed af na gebruik.
®

Opmerkingen bij
Sika TopClean-T bevat componenten die een invloed kunnen hebben op het
verwerking / Beperkingen polymeriseren en het hechten van producten op basis van harsen.
U kunt de doeken niet gebruiken als ondergrondvoorbereiding vóór verlijming of
afdichting.
Niet gebruiken in de buurt van pas opgebrachte producten op basis van harsen.
Vermijd contact met ogen en slijmvliezen:
Alleen gebruiken op een gezonde huid.
Buiten bereik van kinderen houden.
Droogtijd: ~ 30 minuten

Waardenbasis

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op
laboratoria testen.
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten
ons 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 locale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

Veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften

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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