
 

 

H 

Produktinformatieblad 

 
BONDERITE C-MC 3752  

Gekend als TURCO PLAUDIT MILIEU 

Februari 2018 

 

C-MC 3752 UW HULP BIJ MILIEU-CALAMITEITEN 
 
 
 

Eigenschappen 

C-MC 3752 is een der meest opzienbarende 
reinigingsproducten ooit door BONDERITE ontwikkeld.  

Het is een milieuvriendelijk product, waarvan de werking 
berust op emulgeren. 
 
C-MC 3752 maakt het mogelijk na korte inwerktijd, vele 
moeilijk te verwijderen olie- en vetsoorten eenvoudig met 
een waterstraal weg te spuiten. 
 
C-MC 3752 is in tegenstelling tot de meeste in gebruik 
zijnde producten niet op solvent- doch op waterbasis; 
dus veiliger op asfalt. 
 
C-MC 3752 bevat geen gevaarlijke stoffen zoals 
benzeen, xyleen, tolueen, gechloreerde koolwaterstoffen 
of andere. 
  
 
C-MC 3752 biedt ondermeer de volgende voordelen: 

- Biologisch afbreekbaar 
- Niet agressief op huid en ogen 
- Veel veiliger op asfalt dan de meeste producten 
- Te gebruiken voor het bestrijden van olie op 

wateroppervlakken en op wegen of andere 
verharde oppervlakken 

- Het laat een volkomen vetvrij, schoon oppervlak 
achter 

- Het is onbeperkt houdbaar 
- Door de hoge verdunningsgraad economisch in 

gebruik toe te passen op natte weggedeelten 

Door C-MC 3752  worden geen extra solvents op het 
wegdek aangebracht; dus uitermate geschikt voor 
gebruik op rijkswegen waar geen afvoeren zijn. 
 
C-MC 3752 wordt reeds door zeer vele instanties 
toegepast. 
 
 
 
  
Gebruiksaanwijzing 

C-MC 3752 kan op verschillende manieren gebruikt 
worden. De te gebruiken hoeveelheid C-MC 3752 hangt 
af van de aard van de mate van de verontreiniging. 
 
Bij lichte verontreinigingen kan C-MC 3752 gebruikt 
worden in een verdunning van 1 deel Turco Plaudit op 
10 – 50 delen water. 

 

Bij olie-lekkages op wegen of verharde terreinen: 
1) Breng C-MC 3752 aan in een verdunning van 1 op 5 

delen water (afhankelijk van de olie) op de olielaag 
en borstel deze oplossing zo mogelijk goed door. 

2) Wacht ± 5 minuten en spuit dan af met krachtige 
waterstraal. 

 
 

Bij olie-lekkages op zee of ander oppervlakte water: 
1) Vernevel C-MC 3752 onverdund over de 

olielaag en laat deze emulgeren. 
2) Eventueel oppervlakte agiteren d.m.v. de 

scheepsschroef of een krachtige waterstraal. 
 

 

 

Bijzondere voorzorgen:  

Zie hiervoor de veiligheidsfiche. 
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OPMERKINGEN : 
 
De hierboven vermelde gegevens, met name de voorstellen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn 
gebaseerd op onze kennis en ervaring. Omdat wij geen controle hebben over de verschillende materialen, de verwerkings - en 
de omgevingscondities waarmee u werkt, raden wij de gebruiker altijd aan om voldoende proeven uit te voeren, om aldus na te gaan of 
producten geschikt zijn voor de beoogde verwerking en toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van de hierin 
opgenomen informatie of mondeling advies, tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen tegen ons. 
 
Uw gegevens worden door ons bijgehouden enkel voor het afhandelen van uw vraag tot informatie. U beschikt over een kosteloos recht 
op toegang, schrapping en verbetering van uw gegevens. 
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