
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sika® Cleaning Wipes-100
WYSOKIEJ JAKOŚCI CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA MOCNO ZABRUDZONYCH DŁONI

OPIS PRODUKTU
Sika® Cleaning Wipes-100 to bezwodny system do my-
cia rąk. Wytrzymałe, szorstkie chusteczki nasączone
wysokiej jakości środkiem czyszczącym.

ZASTOSOWANIA
Chusteczki Sika® Cleaning Wipes-100 są przeznaczone
do czyszczenia mocno zabrudzonych rąk i narzędzi. Z
łatwością usuwają pozostałości materiałów uszczelnia-
jących, klejów a także inne zanieczyszczenia, takie jak:
smary, środki poślizgowe, oleje, smołę, tusze, wosk i
wiele innych.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Gotowe do użycia▪
Doskonałe właściwości czyszczące▪
Łatwe do oderwania, perforowane chusteczki▪
Dwie różne strony: szorstka / gładka▪

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Nasączony polipropylen

Pakowanie Pudełko z 50 chusteczkami.

Wygląd / Barwa Białe chusteczki z czerwonymi włóknami.

Czas składowania Sika® Cleaning Wipes-100 przechowywane w fabrycznie zamkniętych, ory-
ginalnych, szczelnych opakowaniach, w odpowiednich warunkach, najle-
piej użyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania Sika® Cleaning Wipes-100 przechowywać w fabrycznie zamkniętych opako-
waniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieniowa-
nia słonecznego, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C a
+25 °C.

Temperatura zapłonu >100 °C (PN-EN ISO 13736)

Temperatura otoczenia +5 °C do +40 °C
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METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Otwórzyć opakowanie Sika® Cleaning Wipes-100 i wy-
ciągnąć chusteczkę przez wycięty otwór. Czyścić dło-
nie szorstką stroną chusteczki a następnie wytrzeć
gładką stroną. Natychmiast po użyciu szczelnie za-
mknąć pojemnik.

OGRANICZENIA
Sika® Cleaning Wipes-100 nie mogą być stosowane do
przygotowania podłoży przy stosowaniu materiałów
uszczelniających i klejów.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.▪
Nie stosować na wrażliwej, uszkodzonej lub popęka-
nej skórze.

▪

Nie połykać.▪
Trzymać z dala od dzieci.▪

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Sika® Cleaning Wipes-100 są produktem kosmetycz-
nym zgodnie z definicją podaną w art. 2 Rozporządze-
nia (WE) nr 1223/2009.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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