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Sika® TopClean-T 
Πανάκια καθαρισμού για εργαλεία και χέρια 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Τα Sika®TopClean –Τ είναι πανάκια καθαρισμού μιας χρήσης για περιπτώσεις 
όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε χώρους καθαρισμού. Τα πανάκια 
Sika®TopClean –Τ καθαρίζουν ένα μεγάλο εύρος υλικών, συμπεριλαμβάνοντας τα 
συγκολλητικά που δεν έχουν ωριμάσει, τα λάδια, τα λίπη, τις μπογιές, το μελάνι και 
γενικώς τις μουντζούρες που ενδέχεται να υπάρχουν.  

Εφαρμογές Τα Sika®TopClean –Τ είναι έτοιμα προς χρήση υγρά πανάκια σχεδιασμένα για 
καθαρισμό των χεριών, των εργαλείων, των ρούχων και γενικώς των επιφανειών. 
Απομακρύνουν αποτελεσματικά τις ρητίνες που δεν έχουν πολυμεριστεί και τα 
υπολείμματα συγκολλητικών / σφραγιστικών που δεν έχουν ωριμάσει. 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Έτοιμα για χρήση 
n Εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες 
n Απαλά με το δέρμα 
n Ισχυρό, ενισχυμένο χαρτί 
n Εύκολος μεταξύ τους διαχωρισμός  
n Δύο διαφορετικές πλευρές (τραχιά / λεπτής υφής επιφάνεια) 
n Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/768/ΕΕC του 2008 για τα καλλυντικά. 
Συστατικά: Νερό, C9-11 Pareth-8, d-limonene, Propylene Glycol, Sorbitan 
Laurate, Polyaminopropyl Biguanide, BHT. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση / Χρώμα Μη υφασμένο πολυπροπυλένιο με λευκές και κόκκινες ίνες. 

Συσκευασία Κουτί με 50 πανάκια 

Μήκος πανιού: 300 x 250 mm περίπου 
Βάρος πανιού: ~ 14 gms το καθένα 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένα στην αρχική ακέραιη 
κλειστή συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και προστατευμένα από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

 

Χημική βάση Βακτηριοκτόνο 
Επιδερμική δραστηριότητα: Ανιονική 

Περιεχόμενο σε διαλύτες 39 gr / λίτρο 
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Οδηγίες Εφαρμογής  

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Ανοίξτε το δοχείο και τραβήξτε ένα πανάκι προς το προ-διαμορφωμένο σημείο 
εγκοπής. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας την τραχιά πλευρά και σκουπίστε 
ακολούθως με τη λεία πλευρά. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο. 
Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Τα πανάκια Sika®TopClean-T περιέχουν συστατικά τα οποία ενδέχεται να 
παρέμβουν στη διαδικασία πολυμερισμού και πρόσφυσης των ρητινούχων 
προϊόντων.  

Τα πανάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία των 
υποστρωμάτων πριν τη σφράγιση και τη συγκόλληση. Μην τα χρησιμοποιείτε κοντά 
σε ρητινούχα προϊόντα που έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα.  

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το βλεννογόνο υμένα. 
Χρησιμοποιείστε τα μόνο σε δέρμα που δεν έχει πληγές (υγιές). 
Κρατήστε τα μακριά από παιδιά. 

Χρόνος ξήρανσης: ~ 30 λεπτά 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρούμενα μεγέθη μπορεί να 
διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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