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Sika® TopClean-T

Sika® TopClean-T 
Ręczniki do czyszczenia rąk oraz narzędzi 

Opis produktu Ręczniki Sika® TopClean Sika® umożliwiają oczyszczenie zabrudzeń rąk, w miejscach 
gdzie utrudniony jest dostęp do łazienki. Sika® TopClean można skutecznie czyści 
wiele rodzajów materiałów jak: nieutwardzone kleje, oleje, smar, tłuszcze, farby oraz 
inne zabrudzenia. 

Zastosowanie Sika® TopClean są gotowymi do użycia, wilgotnymi ręcznikami do czyszczenia rąk, 
narzędzi, ubrań i innych powierzchni. Skutecznie usuwają nie związane żywice, nie 
utwardzone kleje i pozostałości uszczelniaczy. 

Właściwości  Łatwość użycia 

 Doskonałe właściwości czyszczące 

 Łagodne dla skóry 

 Wykonane z trwałego, wzmocnionego papieru stalowych 

 Łatwe do oderwania dzięki specjalnej perforacji 

 Jedna strona gładka, druga szorstka 

 Spełnia wymogi Dyrektywy UE 76/768/EEC z 2008 w zakresie kosmetyków. 
Składniki: woda, C9-11 Pareth-8, d-limonene, glikol propylenowy, Sorbitan Laurate, 
Polyaminopropyl Biguanide, BHT 

Dane produktu  

Wygląd / Barwa Włóknina polipropylenowa, biała z czerwonymi włóknami 

Opakowanie Wiaderko zawierające 50 ręczników (6 wiaderek na karton, 588 wiaderek na palecie) 

Saszetki 100 szt. w kartonie 

Rozmiar ręcznika: około 300 x 250 mm  
Ciężar ręcznika: 14 g/sztuka 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych i chłodnych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej użyć 
w ciągu 30 miesięcy od daty produkcji. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Środek bakteriobójczy 
System środków powierzchniowo czynnych: anionowy 

Lotne Związki 
Organiczne - LZO 

39 g/l 
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Instrukcja aplikacji  

Sposoby aplikacji / 
narzędzia 

Otworzyć pojemnik i wyciągnąć ręcznik Sika® TopClean-T do miejsca perforacji. 
Zanieczyszczenia usunąć szorstką stroną ręcznika, na koniec powierzchnię wytrzeć 
gładką stroną. Powtórzyć czynność w razie konieczności. Po użyciu dokładnie 
zamknąć pojemnik. 

Uwagi do stosowania Sika® TopClean-T zawiera składniki, które mogą zaburzyć proces polimeryzacji 
niektórych klejów i uszczelniaczy. 

Nie mogą być używane do przygotowania podłoża przed klejeniem i uszczelnianiem. 
Nie stosować w pobliżu niedawno naniesionych produktów żywicznych. 

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. 
Stosować tylko na zdrową skórę. 
Przechowywać z dala od dzieci 

Czas wyschnięcia: ~30 minut 

Uwaga 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.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, 
warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza 
zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych 
zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą 
do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie 
z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do 
używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez 
firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie 
zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi 
Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które 
stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są 
obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza 
Użytkownikowi na jego żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

 


