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1483  SKYTTA 
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Produktdatablad 
Versjon 1  (03 / 2009) 

Sika® Handclean 
Høykvalitets rengjøringsduker for sterkt tilsmussete hender og 
utstyr 

Tekniske produktdata 
Kjemisk base Polypropylen våtservietter 
Farge orange 
Egenvekt (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) Ca. 1,0 kg/l 
Flash point (CQP 007-1 / ISO 13736) > 100°C 
Påføringstemperatur 5 - 45°C 
Lagring Oppbevares tørt og kjølig i lukket beholder   
Holdbarhet 36 måneder 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 
 
Beskrivelse 
Sika® Handclean er et unikt 
vannfritt håndrensesystem som 
kombinerer både en høykvlaitets 
rensevæske og  en heavy-duty,  
abrasive håndrenseduker som ikke 
riper. 
Sika® Handclean er produsert I 
henhold til ISO 9001 
kvalitetssikringssystem. 
 
Anvendelsesområder 
Bortsett fra normalt skit og smuss 
fjerner Sika® Handclean heavy-
grease, smøremidler, lim, olje, 
tjære, blekk, voks og mange andre 
problematiske forurensninger som 
kullstøv, grafitt og grønske etc. 
 
Bruksanvisning 
Bruk Sika® Handclean ved å 
skrubbe hendene. Lukk behol-
deren umiddelbart etter bruk. 
Ved bruk av Sika® Handclean til 
andre ting enn håndrensing (eks. 
rengjøring av maskiner eller utstyr) 
eller ved mulig langvarig kontakt 
med produktet anbefales det å 
bruke beskyttende hansker.  
 

Ytterligere informasjon 
Følgende dokumenter er 
tilgjengelig på forespørsel:  
- Sikkerhetsdatablad 

 
Packaging Information 
Spann 70 duker 

 
Tekniske verdier 
Alle tekniske data i dette 
Produktdatablad er basert på 
laboratorietester. Faktiske målte 
data kan variere på grunn av 
forhold utenfor vår kontroll. 
 
Helse- og sikkerhetsinformasjon 
For informasjon og råd om sikker 
håndtering, lagring og avhending 
avkjemiske produkter, skal 
brukerne forholde seg til sist 
oppdaterte Sikkerhetsdatablad 
som inneholder fysiske, 
økologiske, toksikologiske og 
andre sikkerhetsrelaterte data. 

NB:  
Denne informasjonen og i særdeleshet 
anbefalingene i forbindelse med 
anvendelse av Sika-produkter er gitt i 
god tro, basert på Sikas inneværende 
kunnskap og erfaring med produktene 
når de er riktig lagret, behandlet og 
anvendt under normale forhold. I 
praksis vil forskjellene i materialer, 
underlag og lokale forhold være av en 
slik karakter at hverken denne informa-
sjonen, andre skriftlige anbefalinger 
eller noen annen form for råd kan 
innebære noen garanti med hensyn til 
det bearbeidede produktets omset-
ningspotensial eller egnethet for et 
bestemt formål, ei heller noen annen 
form for juridisk ansvar. Tredjeparts 
eiendomsrett må respekteres. Enhver 
ordre aksepteres i henhold til Sikas 
gjeldende salgs- og leveringsbetingel-
ser. Brukere skal alltid forholde seg til 
sist oppdaterte versjon av teknisk 
datablad og Sikkerhetsdatablad for det 
aktuelle produktet. Kopier av sist 
oppdaterte versjon finnes på Sika 
Norge sine internettsider: www.sika.no. 
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