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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Olomuoto Geeli
Tiheys Ca. 1,04 g/ml
Happamuustaso (text) 6 +/- 1
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Soudal Swipex Hand Cleaner on erittäin 
tehokas mikrorakeita sisältävä 
käsienpuhdistusaine, joka on erityisesti 
suunniteltu poistamaan vaikeasti poistettavaa 
likaa käsistä. Soveltuu liimalle, silikonille, 
polyuretaanivaahdolle, maalille ja öljylle. 
Sisältää Serisiiniiä, jolla kosteuttava sekä ihoa 
pehmeänä pitävä vaikutus.

Ominaisuudet
 Sopii käsien puhdistukseen
 Erinomaiset puhdistusominaisuudet
 Sisältää ihoa hoitavia ainesosia
 Sisältää hiovia mikrorakeita
 Ei antibakteerinen

Käyttökohteet
 Käsien puhdistus

Pakkaus
Väri: punainen
Pakkaus: 1 l pullo pumpulla

Säilyvyys
3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa 
kuivassa ja viileässä ympäristössä +5°C - 
+25°C lämpötilassa. Käytettävä 12 kuukauden 
sisällä avaamisesta. Tuote voi muuttua 
sameaksi tai jäätyä osittain alle 0°C:n 
lämpötiloissa. Se on kuitenkin käyttökelpoinen 
sulatuksen jälkeen.

Käyttötapa
Laita tarvittava määrä tuotetta käsille, hiero, 
kunnes lika on irronnut ja huuhtele 
huolellisesti. Paras lopputulos saavutetaan kun 
ollaan olla kastelematta käsiä ennen 
hankausta.
  

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos 
ärsytys jatkuu. Nieleminen: huuhtele suu 
juoksevalla vedellä välttäen nesteen 
nielemistä. Ota yhteyttä lääkäriin.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Huomioitavaa
 Tuotteeseen sovelletaan kosmeettisista 

valmisteista 30.11.2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston EY-
asetuksessa 1223/2009 säädettyjä 
velvoitteita. Tuotetta ei koske 18. 
joulukuuta 2006 annetun EY-asetuksen 
1907/2006 (REACH) IV osastossa esitetty 
velvollisuus jakaa tietoja 
toimitusketjussa. 2, lausekkeen 6 kirjain B.

 CPNP -ILMOITUSNUMERO (VIITE ART 
13 - Asetus (EY) n: o 1223/2009) - Nro 
1876602.

Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta.


