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PRODUKTDATABLAD

Sika® Cleaner-350H
Högeffektiva handrengöringsdukar

TYPISKA PRODUKTDATA
Kemisk bas För-fuktade polypropylen dukar
Färg Orange
Densitet 1 kg/l
Appliceringstemperatur 5 ─ 45 °C
Lagringstid 36 månader A

A) Förvaras torrt och svalt i sluten förpackning

BESKRIVNING
Sika® Cleaner-350H är ett unikt handrengö-
ringssystem utan vatten, som kombinerar bå-
de ett flytande handrengöringsmedel av hög 
kvalitet och en slitstark, icke-repande, kraftig 
handrengöringsduk.

PRODUKTFÖRDELAR
Löser upp och absorberar smuts, fett och 
andra föroreningar

▪

Enstegs rengöringsprocess▪
Hudvänlig▪
Angenäm doft▪

APPL IKATIONSOMRÅDEN
Förutom normal smuts, kan Sika® Cleaner-
350H ta bort fett, smörjmedel, lim, olja, tjära, 
tryckfärg, vax och annat som kan vara svårt 
att ta bort, som koldamm, grafit och gräs-  
fläckar etc.
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APPL ICERINGSMETOD
Skrubba händerna med Sika® Cleaner-350H. 
Förslut förpackningen direkt efter använd-
ning.

VIDARE INFORMATION
Ovanstående information är endast att se 
som generell vägledning. Applikationsspecifik 
rådgivning är tillgänglig från Tekniska avdel-
ningen hos Sika Industri.
Kopior av följande publikationer är tillgängliga 
på begäran:

Säkerhetsdatablad▪

FÖRPACKNINGSINFORMATION

Hink 70 dukar

GRUND FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska värden som anges i detta doku-
ment är baserade på laboratorietester. Aktu-
ella mätta värden kan variera på grund av fak-
torer utanför vår kontroll.

FRISKRIVNING
Informationen, och i synnerhet, rekommen-
dationerna avseende appliceringen och an-
vändandet av Sika produkter, ges i god tro ba-
serat på Sikas rådande kunskap och erfaren-
het av produkterna när de lagrats, hanterats 
och applicerats på korrekt sätt under normala 
förhållanden. I praktiken är skillnaden hos 
material, substrat och verkliga platsförhållan-
de sådana att ingen garanti avseende kurans 
eller lämplighet för ett speciellt användnings-
område kan lämnas. Med hänsyn härtill kan 
något rättsligt ansvar av vad slag det må vara 
varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i 
övrigt beträffande produkten lämnade råd. 
Användaren av produkten måste prova pro-
duktens lämplighet för den tilltänkta applika-
tionen och syftet. Sika reserverar sig för rät-
ten att ändra sina produkters egenskaper. 
Hänsyn måste vid användningen även tas till 
tredje mans ägande och andra eventuella rät-
tigheter. Alla beställningar accepteras med 
förbehåll för våra gällande allmänna försälj-
nings- och leveransvillkor. Användaren måste 
alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det 
lokala produktdatabladet för produkten ifrå-
ga. Kopior av detta finns tillgänglig på begä-
ran.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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