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Sika® Handclean 
vysoce kvalitní čistící ubrousky pro silně znečištěné ruce a vybavení 
 
technická data 
chemická  báze papír s minerálním vláknem sycený mycími substancemi  
barva oranžová 
hustota (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 1,0 kg/l 
bod vzplanutí (CQP 007-1 / ISO 13736) > 100°C 
aplikační teplota 5 - 45°C 
skladovaní v uzavřené originální nádobě, chránit před mrazem  
skladovatelnost 36 měsíců 

  1)      CQP= Sika Corporate Quality Procedures                              
 
 
Popis   
Sika® Handclean je prostředek na 
mytí rukou od polyuretanových 
lepidel, tmelů, od barev, pryskyřic, 
asfaltů, vosků, maziv a olejů a 
dalších znečištění. 
Sika® Handclean je vyráběn v 
souladu s normami kvality  ISO 
9001. 
 
0blast použití 
Kromě běžných nečistot je možno 
pomocí Sika® Handclean odstranit  
maziva, lepidla, oleje, dehet, barvy, 
vosk, a mnoho dalších obtížně 
odstranitelných látek jako uhelný 
prach, grafit a travní skvrny. 
  
 
Způsob aplikace 
Použijte Sika® Handclean k umytí 
rukou. Ihned po použití dózu těsně 
uzavřete.  
Pokud nepoužíváte 
Sika® Handclean pro očištění 
rukou (např. pro čištění vybavení, 
zařízení), pak při delším kontaktu 
Sika materiálů s kůží, 
doporučujeme použít ochranné 
rukavice. 
Základem je  ztužená papírová 
utěrka s minerálním vláknem 
nasycená rozpustnou, ošetřující a 
vonnou substancí. Utěrka 
nezpůsobuje poškrábání. 
 
 

Další informace 
Kopie následujících publikací jsou 
na vyžádání k dispozici 
-  bezpečnostní list produktu 

Balení 
dóza  70 utěrek

Měřené hodnoty 
Všechna technická data v tomto 
technickém listu jsou stanovena na 
základě laboratorních testů. 
Aktuálně naměřené hodnoty  se 
mohou odchylovat  vzhledem k 
odlišným podmínkám měření mimo 
naší kontrolu. 

Důležité 
Další údaje  o  chemickém  
charakteru  materiálu, toxikologii, 
ekologii, skladování, dopravě, 
likvidaci jsou  obsaženy  v  
bezpečnostním  listu  materiálu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění  
naše  technicko  uživatelské  písemné  
či  ústní  informace  a  poradenství  je  
sestaveno  na  základě  našeho 
nejlepšího  vědění , současného  stavu  
znalostí  z  oblasti  vývoje  chemických  
produktů  a  získaných dlouholetých  
praktických  zkušeností ze  spolupráce  
s   výrobci  a  opravnami v  dané   
oblasti . Naše  doporučení  jsou  však  
nezávazná , netvoří  žádný  právní  
závazek  a  nezbavují  kupujícího  
možnosti  realizovat  vlastní  zkoušky  
našich  produktů  ve  vztahu  ke  
konstrukčním , technologickým  a  
zpracovatelským  podmínkám  
realizace  a  to  zejména  s  ohledem  
na  práva  třetího . V  ostatních  
záležitostech  platí  všeobecná  
ustanovení  obchodního  zákoníku . V  
případě  technických  informací  se  
obraťte  na  naše  oddělení  Industry . 
 


