
 

 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2012/02  
 

Sika® Handclean 
Kiváló minőségű tisztítókendő erősen szennyezett kézre 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis  Előre nedvesített polipropilén kendő 
Szín  narancssárga 
Sűrűség (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) kb. 1,0 kg/dm3

Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) > 100 °C (> 210 °F)
Felhasználási hőmérséklet   +5 °C  – +45 °C (40-110 °F) 

Tárolási körülmények Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös 
helyen  

Eltarthatóság 36 hónap  
1) CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat) 
 
Termékleírás 
A Sika® Handclean egy külön-
leges, vízmentes kéztisztító anyag, 
mely ötvözi a magas minőségű 
folyékony tisztítószert és a nagy 
igénybevételnek megfelelő, karc-
mentes, csiszoló hatású kéztisztító 
kendőt.   

Felhasználási terület  
A szokásos szennyeződések mel-
lett a Sika® Handclean segítségé-
vel eltávolítható a zsír, kenőanyag, 
ragasztó, olaj, kátrány, tinta, viasz 
és sok más, nehezen eltávolítható 
szennyeződés, úgy mint, szénpor, 
grafit,  fűfolt, stb. Használata kizá-
rólag üzemi felhasználásra 
ajánlott. 

Felhasználási eljárás 
Dörzsölje meg a kezét a kendővel. 
Használat után légmentesen zárja 
vissza a dobozt. 

Csomagolás 
Műanyag edény 70 kendő

 

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint me-
chanikai és fizikai tulajdonságok 
laborteszt eredményén alapulnak. 
Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé 
eltérhet. 

Jogi tudnivalók 

A Sika termékek alkalmazásához 
és végfelhasználásához kapcso-
lódó információkat és különösen az 
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körül-
mények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, 
illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő kü-
lönbségek természete miatt sem-
milyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonat-
kozó garancia, vagy jogi vonatko-
zásból eredő kötelezettség nem 
származtatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 


