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Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre 
eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet 
mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, 
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I 
alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Soudal AS Dølasletta 5 N - 3408 Tranby
Tel: :+47 45 22 89 94 Fax: +47 32 84 13 00 www.soudal.com

Spesifikasjoner
Konsistens Gel
Egenvekt Ca. 1,04 g/ml
Syrenivå (tekst) 6 +/- 1
* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det 
fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse
Soudal Swipex Hand Cleaner er en svært 
effektiv håndrens med mikrogranuler, spesielt 
utviklet for å fjerne hardt smuss fra hender. 
Egnet for lim, silikon, polyuretanskum, maling 
og olje. Inneholder sericin med 
fuktighetsgivende effekt som holder huden 
myk.

Egenskaper
 Egnet for rengjøring av hender
 Svært gode rengjøringsegenskaper
 Inneholder hudpleieprodukter
 Inneholder slipende mikrogranuler
 Ikke antibakteriell

Bruksområder
 Rengjøring av hender

Forpakning
Farge: rød
Forpakning: 1 l flaske med pumpe

Holdbarhetstid ved lagring
3 år i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig 
sted ved temperaturer mellom +5 °C og 
+25 °C. Brukes innen 12 måneder etter 
åpning. Produktet kan bli uklart eller fryse 
delvis ved temperaturer under 0 °C. Det kan 
likevel brukes etter tining.

Påføringsmetode
Ta ønsket mengden av produktet på hendene, 
gni til smusset er løst opp og skyll grundig. For 
å utnytte potensialet i produktet best mulig 
anbefales det ikke å fukte hendene verken før 
du bruker håndrensen eller når du gnir.
  

Anbefalinger for helse og sikkerhet
Skyll straks med rikelig med vann ved kontakt 
med øynene. Ta kontakt med lege hvis 
irritasjonen vedvarer. Svelging: Skyll munnen 
av med rennende vann, unngå å svelge 
væsken. Kontakt lege.

Kommentarer
 Produktet er underlagt forpliktelsene i 

Europaparlaments- og rådsforordning EF 
1223/2009 av 30. november 2009 om 
kosmetiske produkter. Produktet er ikke 
underlagt forpliktelse til å dele informasjon 
i forsyningskjeden som angitt i tittel IV i EF-
direktivet 1907/2006 av 18. desember 
2006 (REACH) som angitt i art. 2, punkt 6, 
bokstav B.

 CPNP RAPPORTERINGSNUMMER (REF. 
ART 13 - Forskrift (CE) n. 1223/2009)  - N° 
1876602.

Ansvar
Innholdet i dette tekniske databladet er et 
resultat av tester, observasjon og erfaring. Det 
er av generell karakter og medfører ikke noe 
ansvar.


