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Sika® HandClean
Käsienpuhdistusliina
Tuotekuvaus

Construction

Ominaisuudet / Edut






Käyttövalmis
Puhdistaa erinomaisesti
Hellävarainen iholle
Kestävä, vahvistettu paperi





Kaksi puolta (karkea / hieno kuviointi)
Aineosat: Vesi, Decyl Glucoside, d-Limonene, Propylene Glycol,
Sorbitan Laurate, Benzyl Alcohol, Tetrasodium EDTA, BHT, 2-Bromo-2Nitropropane- 1,3-Diol, Iodopropynyl Butylcarbamate

Tuotetiedot
Värit / olomuoto

Venymätön polypropeeniliina, valkoinen jossa punaisia kuituja

Pakkaus

70 liinaa pakkauksessa
Liinan koko : n. 32 cm x 27 cm
Liinan paino : n. 15 g/ kpl

Varastointi
Varastointi / Säilyvyys

36 kk valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa. Kuivassa ja
viileässä varastossa +5°C…+30°C lämpötilassa.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja

Pinta-aktiivinen aine: anioninen

Liuotinainepitoisuus
(V.O.C)

39 g/l

Työstöohjeet
Työstömenetelmät/
välineet

®

Avaa pakkaus ja vedä Sika HandClean liina esiin ja repäise irti esirei’ietystä
kohdasta. Puhdista karkeammalla puolella ensin ja pyyhi sileämmällä puolella
lopuksi. Toista tarvittaessa. Sulje pakkaus huolella käytön jälkeen.
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Rajoitukset

®

Sika HandClean sisältää aineosia jotka voivat vaikuttaa häiritsevästi
polymerisaatioon ja tartuntaan hartsituotteilla.
Ei saa käyttää alustan esivalmisteluun ennen saumausta ja tiivistystä.
Ei saa käyttää tuoreiden hartsimateriaalien lähellä.
Vältä kontaktia silmiin ja limakalvoihin:
Käytä ainoastaan terveelle iholle
Säilytä lasten ulottumattomissa
Kuivumisaika n. 30 min.

Construction

Huomioitavaa

Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin.
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät
ole Sikan kontrolloitavissa.

Paikalliset
määräykset

Pyydämme huomioimaan että maakohtaiset ja paikalliset määräykset voivat
vaikuttaa tuotteen käyttöön ja käyttökohteisiin. Huomioi aina paikallinen
tuotetietoesite tarkempia ohjeita varten.

Terveys ja
turvallisuus

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä,
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin
käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista
ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Käyttäjän vastuu

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne
vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden
työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan
tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan
suositusten mukaisesti.
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien
tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja
toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan
paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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