
Technische gegevens
Basis: celstofdoekjes met reinigende
substanties
Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C

Alle gegevens zijn ca.-waarden en
zijn onderhevig aan wisselende omge-
vingstemperaturen.

| www.schoenox.nl |

Productdatablad

SCHÖNOX® FIX CLEAN
Vochtige celstof-reinigingsdoekjes
geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij verontreinigingen met niet uitge-
harde SMP- en dispersielijmen zoals 2K PUR en epoxyharslijmen.
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Producteigenschappen
reinigen zonder water
makkelijk verwijderen van lijmresten
speciaal voor SMP-, 2K PUR- en epoxy-
hars-lijmen
zeker en veelzijdig in de verwerking
aangename geur
hersluitbare doos
sterke celstofstructuur
zuining in gebruik
sneldrogend zonder residuen
goede reinigingskracht

Toepassingsgebied
SCHÖNOX FIX CLEAN is geschikt voor het
reinigen / verwijderen van:
SMP-lijmen in verse en uitgeharde toe-
stand
2-K polyurethaan- en epoxyhars lijmen
in verse tot licht aangedroogde toe-
stand
dispersielijmen in verse en uitgeharde
toestand
Neoprene contact-lijmen in verse
toestand
veronteinigingen door vet, olie, teer,
grafiet, was, inkt, kolen en andere hard-
nekkige verontreinigingen

Gebruiksaanwijzing
Doekjes kunnen apart worden ontno-
men. Hiertoe een doekje tot aan de
perforatie uit de geopende SCHÖNOX
FIX CLEAN-houder trekken.
Lijmresten d.m.v. deppen bevochtigen
en na korte inwerktijd volledig verwij-
deren. Zo nodig herhalen.
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten.

Verpakking
Box á 72 doekjes (6 boxen/doos)

Opslag
SCHÖNOX FIX CLEAN koel, droog en
vorstvrij bewaren.

Gedurende 1 jaar houdbaar
(in ongeopende verpakking).
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten.

Milieu
Verpakking volledig leeg volgens de
geldende voorschriften afvoeren.
Voor het afvoeren van productresten,
waswater en verpakking met product-
resten, s.v.p. de plaatselijk geldende
voorschriften in acht nemen.

Advies
Doekjes niet op een geïmpregneerde
of met olie behandelde oppervlakte
laten liggen.
Oogcontact vermijden.
Verpakking tegen sterke verwarming
beschermen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De geldige normen, richtlijnen enmerk-
bladen zijn van toepassing.
Bevat limonene. Kan allergische reac-
ties veroorzaken.
Componenten zie veiligheidsdatablad.



De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-

schriften moeten in acht genomen worden. De er-

kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-

liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-

gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-

gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de

bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-

werking hebben. Met de uitgave van dit productda-

tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.
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