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PRODUKTDATABLAD

Sika® Cleaner-350H
Effektive håndrenseservietter

TYPISK  PRODUKTDATA
Kemisk base Fugtede polypropylenservietter
Color Orange
Densitet 1 kg/l
Påføringstemperatur 5 ─ 45 °C
Holdbarhed 36 måneder A

A) Opbevares i lukket beholder på et køligt og tørt sted

BESKRIVELSE
Sika® Cleaner-350H er et unikt håndafrens-
ningssystem uden brug af vand, der kombine-
rer både et flydende håndafrensningsmiddel 
af høj kvalitet og en slidstærk ridsefri, sliben-
de håndserviet.

PRODUKTFORDELE
Opløser og absorberer snavs, fedt og andet 
smuds

▪

Let rengøringsproces▪
Hudvenlig▪
Behagelig duft▪

ANVENDELSESOMRÅDER
Foruden normal snavs og smuds, vil Sika® Cle-
aner-350H fjerne fedt, smøre-midler, lim, olie, 
tjære, trykfarver, voks og mange andre van-
skelige pletter såsom jord, kul, støv, grafit, 
græspletter osv
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PÅFØRINGSMETODE
Skrub hænderne med Sika® Cleaner-350H. 
Luk beholderen tæt straks efter brug.

YDERL IGERE  INFORMATION
Disse oplysninger er kun beregnet til generel 
vejledning. Rådgivning om specifikke anven-
delsesområder er tilgængelig på anmodning 
fra Sika Teknisk Service.

EMBALLAGE INFORMATION

Spand
70 Renseser-

vietter

BASISVÆRDIER
Alle tekniske data nævnt i dette produktdata-
blad er baseret på laboratorieforsøg. De aktu-
elle data kan afvige af grunde uden for vores 
indflydelse.

BEMÆRK
Enhver oplysning om eller forslag til brug af 
Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbruge-
re af produktet, er afgivet i god tro efter vore 
egne erfaringer og baseret på godkendt prak-
sis og det teknologiske og videnskabelige er-
kendelsesniveau på tidspunktet for meddelel-
se 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 tilgrundliggende salgsaftale. Det er kø-
bers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore pro-
dukter er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares 
og anvendes på korrekt måde i overensstem-
melse med meddelte forskrifter og under 
hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater und-
gås. Enhver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i henhold til 
Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og leve-
ringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ik-
ke systematisk. Nærværende datablad er ude-
lukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vej-
ledende, med mindre andet er angivet.
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