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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EVERBUILD WONDER WIPES® Multi-Use
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα καθαριστικά πανάκια EVERBUILD WONDER WIPES® 
Multi-Use είναι ειδικά σχεδιασμένα για καθαρισμό χε-
ριών, εργαλείων, εξοπλισμού και επιφανειών από 
υπολείμματα νωπών και ημι-ώριμων συγκολλητικών, 
σφραγιστικών, βαφών, διογκούμενων αφρών, ασφαλ-
τικών, λαδιών, γράσου - ακόμη και σιλικόνης. Είναι 
ιδιαιτέρως χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
διαθέσιμο νερό επί τόπου στο έργο.
Τα πανάκια EVERBUILD WONDER WIPES® Multi-Use 
εμπεριέχουν ένα ισχυρό αντιβακτηριδιακό πρόσθετο, 
ελεγμένο από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με 
BS EN 1276: 2009 και PREN 12054: 1995 – το κατεξο-
χήν πρότυπο που αφορά στην εξόντωση βακτηρίδων 
από λερωμένες επιφάνειες και χέρια. Τα καθαριστικά 
μαντηλάκια EVERBUILD WONDER WIPES® Multi-Use 
είναι δραστικά έναντι των περισσοτέρων κοινών βα-
κτηρίων που απαντώνται σε κατοικίες και χώρους ερ-
γασίας. Ανατρέξτε στις μεμονωμένες αναφορές δοκι-
μής για επιπλέον πληροφορίες.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Απομάκρυνση νωπών και ημι-ώριμων υπολειμμάτων 
βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, 
διογκούμενων αφρών, πολυεστερικών και εποξειδι-
κών προϊόντων από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Απομακρύνει δακτυλικά αποτυπώματα, ρύπους, 
γράσο, λάδια, λίπος, πετρέλαιο, μελάνι, υπολείμματα 
τροφών, υπολείμματα νωπών και ημι-ώριμων συ-
γκολλητικών, βαφών και άλλων κατασκευαστικών υλι-
κών.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα καθαριστικά πανάκια EVERBUILD WONDER WIPES® 
Multi-Use εμπεριέχουν ένα ισχυρό αντιβακτηριακό 
πρόσθετο, που έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργα-
στήριο σύμφωνα με BS EN 1276:2009 - το κατεξοχήν 
πρότυπο που αφορά σε εξόντωση βακτηρίων από επι-
φάνειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία Συσκευασία με 100 πανάκια

Διάρκεια ζωής 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο 
από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 
25°C. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών αποθήκευσης θα περιορίσει ση-
μαντικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Διασφαλίστε καλό εξαερισμό.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και το επί μέρους εσω-
τερικό άνοιγμα. Βρείτε το πρώτο πανάκι από το 
κέντρο του ρολού. Τραβήτε περίπου 30 cm μήκος από 
το ρολό με τα πανάκια. Κλείστε καλά ερμητικά το κα-
πάκι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην το χρησιμοποιείτε σε πορώδη υποστρώματα, 
όπως σε μη επεξεργασμένο ξύλο.

▪

Μην απορρίπτετε τα πανάκια σε τουαλέτες.▪
Χρησιμοποιήστε τα μόνο βάσει οδηγιών.▪
Αποθηκεύστε τα στην αρχική συσκευασία.▪
Όπως με όλα τα απορρυπαντικά, άτομα με ευαίσθη-
το δέρμα ή με δέρμα με ανοιχτές πληγές θα πρέπει 
να αποφεύγουν παρατεταμένη επαφή.

▪

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης αποτελεί 
ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επι-
κοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας.

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα 
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του 
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή 
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή 
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των 
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν 
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των 
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής 
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και 
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν 
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες 
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η 
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα 
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, 
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις 
εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των 
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την 
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.
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Τηλ.: +30 210 8160600
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