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ALGEMENE REIN IGER – ONTVETTER OP WATERBASIS 

Toepassingsgebied  

BONDERITE C-MC 90014 is een licht alkalische 

reiniger voor algemene, industriële toepassingen. 

BONDERITE C-MC 90014 is een reiniger op 

waterbasis, maar biedt een mens- en 

milieuvriendelijk alternatief voor oplosmiddel 

houdende reinigers en met hoge VOC waarde 

zoals White Spirit, MEK, Thinner.... . 

BONDERITE C-MC 90014 wordt ingezet in alle 

herstellingswerkplaatsen, bij onderhoudswerken 

aan machines, interieurreiniging etc. voor 

verwijdering van stof, vet, olie, grafietsporen. 

BONDERITE C-MC 90014 laat geen storend 

residu achter en is aldus ideaal voor manuele 

reiniging voor het lakken en verlijmen. 

Voordelen  

Dankzij zijn speciale chemische samenstelling 

biedt BONDERITE C-MC 90014 de voordelen van 

een reiniger op waterbasis : 

- Geen ongezonde dampen, typisch voor 

oplosmiddelen 

- Zeer laag VOC gehalte (6,4 %) 

- Geen hinderlijke geur 

- Niet ontvlambaar 

- Vrij van gevarensymbolen  

 

 

 

Tegelijkertijd biedt BONDERITE C-MC 90014 de 

voordelen van een reiniger op solventbasis : 

- Sterke reinigings- en ontvettingskracht 

- Snelle droging zonder residu 

- Compatibel met lakken, verlijming enz zonder 

spoelen. 

Eigenschappen 

pH : 11 (onverdund) 

Fysische kenmerken : heldere kleurloze vloeistof 
Soortelijk gewicht : 1,05 g/cm3

  

Schuimvorming : zwak schuimend 

Oplosbaarheid : in elke verhouding 

oplosbaar in water 

VOC : 6,4% 

Houdbaarheid : 36 maanden in originele 

gesloten verpakking 

Opslag : 5 tot 40 °C 

Gebruiksaanwijzing  

Concentratie : Klaar voor gebruik . 

Temperatuur : 20 – 40 °C  

Methode : 

BONDERITE C-MC 90014 wordt manueel 

gebruikt met doek of borstel. 

BONDERITE C-MC 90014 kan eveneens 

gebruikt worden in wastafels ( ter vervanging van 

koolwaterstoffen) , met sproeisystemen, in 

dompeltoepassingen, met of zonder ultrasoon. 
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Speciale maatregelen   

Raadpleeg onze veiligheidsfiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.V. Henkel Belgium S.A.  
Esplanade 1, Bte 101  
B-1020 BRUSSEL - BRUXELLES  
Tel : (+32) 2 421 27 11  
Fax: (+32) 2 421 25 44  
http : //www.henkel.be 

Henkel Nederland B.V. 
Brugwal 11 
N-3430 CM NIEUWEGEIN 
Tel: (+31) 30 607 39 11 
Fax: (+31) 30 604 79 42 
http : //www.henkel.nl 

 

 

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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