Technische Documentatie

SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES
Product
Seal-it® 515 ULTRA-WIPES zijn zeer handige en bijzonder effectieve schoonmaakdoekjes,
speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en veilig reinigen van handen, gereedschap en
vele ondergronden.

Toepassingen
•

Verwijdert niet-uitgeharde MS polymeer-, Hybride-, Siliconenkit-, PU-kit-, PU-schuim, de
meeste (spuit)lijmen, epoxy-materialen, verven, lakken, coatings, rubbercement en
smeermiddelen, zoals vetten en oliën van handen, gereedschap en ondergronden.

Eigenschappen
•
•
•
•
•

Veelzijdig en uiterst gebruiksvriendelijk.
Dermatologisch getest.
Zeer effectieve werking.
Maakt handen, gereedschappen en ondergronden snel ultra-schoon.
Handzame groot-verpakking.

Standaard assortiment
Kleur
Wit

6 bussen á 100 stuks
SI-515-0000-100

Technische productgegevens
Doek gramsgewicht
Gewicht per pak
Doeken per rol
Doek lengte

m2
kg
mm

26
3,9
100-150
310

Doek breedte

mm

280

Samenstelling
Aqua, alcohol, denat, dimethyl glutarate, dimethyl adipate, dimethyl, succinate, C9-11 pareth6, phenoxyethanol, methylparaben, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, glycerin,
sodium, hydroxide.

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C tot +25°C, maximaal
36 maanden houdbaar, na productiedatum.
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SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES
Applicatie condities
•
•
•
•

Trek aan het eerste schoonmaakdoekje uit het midden van de rol, door de opening in het
midden van het deksel.
Trek daarna steeds een schoonmaakdoekje als dat nodig is.
Resten zo nodig verwijderen, met behulp van een vochtige doek.
Maak de ondergronden waarop gemorst is direct schoon, voor het beste resultaat.

Veiligheid & gezondheid
Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Garantie & aansprakelijkheid
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan
hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze
testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product
voor de toepassing geschikt is.

Connect Products
T: +31 (0)347 341 916

Duurzaamheidsring 220
F: +31 (0)347 341 645

4231 EX Meerkerk
E: info@connectproducts.nl

Versie 20181030

