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Sika
®
 Cleaner-350 H 

Handreinigingstissues  

Typische productgegevens 

Chemische basis Voor bevochtigde polypropyleen tissues 

Kleur 
 

oranje 

Soortelijke massa (CQP
1 

006-3 / ISO 2811-1) 1,0 kg/l 

Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736) 100 °C 

Verwerkingstemperatuur 5−45 °C 

Opslag In gesloten verpakking in een koele en droge ruimte 

Houdbaarheid 36 maanden 

 

Beschrijving 

Sika
®
 Cleaner-350 H is een uniek 

handreinigingshulpmiddel zonder 
water, die een hoog kwalitatief 
vloeibaar reinigingsformule 
combineert met een zwaar, niet-
krassend,  schurend  
handreinigingstissue. 
 

Toepassingsgebieden 

Naast normale verontreinigingen 
en vuil, verwijdert Sika

®
 Cleaner-

350 H vet, smeermiddelen, lijm, 
olie, teer, inkt, wax en vele andere 
moeilijk te verwijderen vuil, zoals  
kolengruis, grafiet en grasvlekken, 
etc. Alleen voor professioneel 
gebruik. 
 

Aanbrengmethode 

Gebruik Sika
®
 Cleaner-350 H door 

middel van handmatig wrijven en 
schrobben Sluit de verpakking 
grondig en direct na gebruik 
 

Verpakkingsgegevens 

Emmer  70 tissues 

Basiswaarden 

Alle technische gegevens in dit 
productinformatieblad zijn geba-
seerd op laboratorium testen. In de 
praktijk kunnen gemeten waarden 
afwijken ten gevolge van factoren 
waarop Sika geen invloed kan 
uitoefenen. 
 

Disclaimer 

De informatie, en met name de aan-
bevelingen met betrekking tot de toe-
passing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen 
verstrekt op basis van de huidige ken-nis 
en ervaring van Sika met producten die 
op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale 
omstandigheden. In de praktijk zijn de 
verschillen in materialen, onderlagen en 
werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden 
ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige 
juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat 
wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het 
product te testen voor de beoogde 
toepassing. Sika houdt zich het recht voor 
om producteigenschappen te wijzigen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te 
worden gerespecteerd. Alle bestellingen 
worden aanvaard onder de huidige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het productinformatieblad te 
raadplegen voor het betreffende product; 
exemplaren hiervan worden op verzoek 
verstrekt. 

 
 


