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ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL

Kenmerken en toepassingen:

Gebruiksaanwijzing :

BONDERITE C-MC X is een poedervormig licht
alkalisch reinigingsmiddel.

Concentratie :

BONDERITE C-MC X verwijdert oliën en vetten en
sterke vervuilingen.
BONDERITE C-MC X is geschikt voor het reinigen
van aluminium, staal, glas, steen natuursteen en
gelakte oppervlakken.
BONDERITE C-MC X is niet toxisch of brandbaar.
Het produkt is speciaal bestemd voor handmatige
reinigingsopgaven in de scheepvaart,
garagewereld, voedingsmiddelenindustrie.

Lichte verontreiniging :
1 maatbeker BONDERITE C-MC X poeder
oplossen in emmer water.
Reinigen met borstel.
Sterke verontreiniging :
3 maatbekers BONDERITE C-MC X poeder
oplossen in emmer water of het oppervlak nat
maken, BONDERITE C-MC X uitstrooien en goed
inborstelen.
Goed naspoelen met klaar water is noodzakelijk.
Temperatuur :

20 - 80°C

BONDERITE C-MC X is uiterst geschikt voor
handmatig of machinaal wassen van sterk
bevuilde (werk) kledij.
1 maatbeker is +/- 100 mL of 60 gram.

Produktgegevens :
Basiskomponenten :

Veiligheidsvoorschriften :
Zie voorschriften op de veiligheidsfiche

fosfaten
oppervlakte actieve stoffen
zeep
alkali
silicaten

Kenmerken :
pH :
10.1 (1% in demi-water)
Fysische kenmerken : grof korrelig wit poeder
Oplosbaarheid :
makkelijk oplosbaar in water
Schuimvorming :
schuimend produkt
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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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