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Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra 
experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora 
antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, 
kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I 
alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående 
meddelande.

Soudal AB Effektvägen 14 SE - 196 37 Kungsängen
Tel: + 46 8 445 72 30 Info.SE@Soudal.com www.soudal.se

Specifikationer
Konsistens Gel
Densitet** Ca. 1,04 g/ml
Surhetsnivå (text) 6 +/- 1
* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt 
härdad produkt.

Produktbeskrivning
Soudal Swipex Hand Cleaner är en mycket 
effektiv handrengörare med mikrogranulater, 
speciellt utformad för att ta bort envis smuts 
från händerna. Lämplig för lim, silikon, 
polyuretanskum, färg och olja. Innehåller 
Sericin med fuktgivande effekt som håller 
huden mjuk.

Egenskaper
 Lämplig för rengöring av händerna
 Utmärkta rengöringsegenskaper
 Innehåller hudvårdande produkter
 Innehåller slipande mikrogranuler
 Inte antibakteriellt

Applikationer
 Rengöring av händer

Förpackning
Färg: röd
Förpackning: 1 L flaska med pump

Hållbarhetstid
3 år i oöppnad förpackning i en torr och sval 
miljö i temperaturer mellan +5°C och +25°C. 
Används inom 12 månader från öppning. 
Produkten kan bli grumlig eller delvis frysa vid 
temperaturer under 0°C. Det kommer dock att 
kunna användas efter upptining.

Appliceringsmetod
Lägg den nödvändiga mängden produkt på 
händerna, gnugga tills smutsens fullständiga 
emulsion och skölj försiktigt. För att bäst 
resultat rekommenderas att du inte fuktar 
händerna varken innan du använder 
handrengöraren eller under gnuggningen.
  

Rekommendationer för hälsa och säkerhet
Tvätta genast med mycket vatten vid kontakt 
med ögonen. Uppsök läkarvård om irritationen 
kvarstår. Förtäring: skölj munnen med 
rinnande vatten och undvik att svälja vätskan. 
Kontakta en läkare.
Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för 
användning.

Anmärkningar
 Produkten omfattas av de skyldigheter 

som anges i Europaparlamentets och 
rådets förordning 1223/2009 av den 30 
november 2009 om kosmetiska produkter. 
Produkten omfattas inte av skyldigheten att 
dela information i försörjningskedjan enligt 
vad som anges i avdelning IV i EG-
förordningen 1907/2006 av den 18 
december 2006 (REACH) enligt 
konstruktionen. 2, klausul 6, bokstav B.

 CPNP NOTIFICATION NUMBER (REF. 
ART 13 - Regulation (CE) n. 1223/2009)  - 
N° 1876602.

Ansvar
Innehållet i detta tekniska datablad är 
resultatet av tester, övervakning och 
erfarenhet. Den är av allmän karaktär och 
utgör inget ansvar.


