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Sika®  TopClean-T 

Sika®  TopClean-T 

Servetele de curatare pentru maini si scule 

Descrierea 
produsului 

Sika®TopClean T servetele de curatare pentru maini ,de unica folosinta pentru 
utilizari acolo unde spalarea mainilor nu este posibila . Sika®TopClean curata o 
gama variata de materiale cum ar fi:adezivi ne-intariti,uleiuri , grasimi , unsori , 
vopsele, cerneala,si murdarie.  

Utilizari Sika® TopClean T sunt servetele umede gata de utilizare ,concepute pentru 
curatarea mainilor,sculelor,hainelor si suprafetelor in general.are ready to use wet 
towels designed for cleaning hands, tools, clothes and general surfaces. 
Indeparteaza eficient rasini epoxidice ne-polimerizate si adezivi ne-intariti/resturi de 
sigilanti.  

Caracteristici / Avantaje � Gata pentru utilizare 

� Proprietati de curatare foarte bune 

� Delicat cu pielea 

� Hartie rezistenta si armata 

� Usor de rupt,hartie perforata 

� 2 suprafete diferite (una fina si una mai aspra) 

Date produs  

Forma  

Aspect / Culoare Polipropilena ne-tesuta , albe cu fibre rosii 

Ambalare  Cutie cu  50 servetele   

Dimensiune servetel: 300 x 250 mm aproximativ 
Greutate servetel: ~ 14 g /buc 

Depozitare   

Conditii de depozitare / 
valabilitate 

30 de luni de la data fabricatiei, dacă se depoziteaza corespunzator, în ambalajul 

original nedeschis, nedeteriorat si sigilat, în conditii uscate si la temperaturi 
cuprinse între +5°C si +30°C  

Date tehnice  

Compozitie chimica Bactericide = Triclosan 
Sistem surfactant : Anionic 

Continut de solvent 
(V. O. C.) 

39 gr / litru 
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Instructiuni de 
aplicare  

Metode de aplicare / 
scule 

Deschideti cutia si trageti afara un servetel Sika®TopClean-T pana la linia pre-
taiata. Curatati cu partea abraziva si stergeti cu partea fina.Repetati operatiunea 
daca este necesar.Dupa utilizare inchideti cutia bine. 

Note despre aplicare / 
Limitari 

Sika®TopClean-T contin substante care pot interactiona cu polimerizarea si 
adeziunea produselor pe baza de rasini.  

Nu se pot folosi pentru pregatirea stratului support inainte de lipire sau sigilare. 

 Nu folositi aproape de produsele pe baza de rasini proaspat aplicate. 

 Evitati contactul cu ochii . 
Utilizare numai pe pielea sanatoasa. 
A nu se lasa la indemana copiilor 

Timp de uscare: ~ 30 minute 

Note  Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale 
masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru. 

Restrictii locale Vă rugăm sa tineti seamă că performanta produsului poate varia de la tară la 
tară,datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor 
deaplicare, consultati Fisa Tehnică locală a produsului. 

Informatii 
referitoare la 
siguranta si 
sanatate 

InformaŃii detaliate referitoare la siguranŃa utilizării, depozitare şi decantarea 
substanŃelor chimice, precum şi măsuri de precauŃie: informaŃii fizice, toxice şi 
ecologice pot fi obŃinute din fişa de siguranŃă a produsului. 

Prevederi legale Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a 
produselor Sika® , sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika®, 
valabile in conditiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate 
in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si conditiile de 
santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la 
vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o 
alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte 
recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate 
ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare 
si livrare. Utilizatorii vor consulta  cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a 
produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere. 
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Sika Romania SRL 

Brasov 500450 

Str. Ioan Clopotel Nr 4 

Tel:+40 268 311 377 

Fax:+40 268 325 513 
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI  

 

  

 

 


