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UNIVERSEEL REINIGINGSMIDDEL VOOR ALLE OPPERVLAKKEN 

 

Kenmerken en toepassingen: 
 

BONDERITE C-AK 100 M wordt gebruikt bij 

behandelingsinstallaties voor ultrasone chemische 
voorontvetting of ontvetting. Meestal wordt het product 
gebruikt als sproeireiniger voor de meest diverse 
oppervlakken (gereedschapsmachines, onderhoud van 
lokalen, algemeen onderhoud, muren, tafels, vloeren, 
etc). 
 

BONDERITE C-AK 100 M oefent geen enkele 

corrosieve werking uit op de gebruikelijke materialen : 
staal, koper, porselein, kunststoffen, formica, etc. 
 

BONDERITE C-AK 100 M kan worden gebruikt voor een 

oneindige verscheidenheid van toepassingen in de 
industrie. 
 

 

Productgegevens:  

Componenten : 
 
Silicaten 
Fosfaten 
Zeep 
Anionische oppervlakte-actieve stoffen 

 

Kenmerken : 
 
Fysische kenmerken : homogene heldere vloeistof 
Kleur : blauw tot mauve 
pH (bij 10g/l): 10,8 
Soortelijk gewicht : 1,06 
Oplosbaarheid: in elke verhouding 
Opslag: tegen vorst beschermen 
Houdbaarheid: blijft stabiel onder de 
voornoemde omstandigheden 
 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing:   

a) Ultrasone ontvetting : 
 
Concentratie : 10 tot 20% 
Temperatuur  : 20 tot 60°C 
Behandelingstijd : 1 tot 5 min. 

 
b) Sproeireiniging: 

 
Concentratie  : 5 tot 50% of onverdund 
Temperatuur : 20 tot 25°C 
Behandelingstijd: ongeveer 1 minuut laten 
inwerken, daarna overvloedig spoelen met helder water. 

 
De concentratie dient te worden aangepast aan de 
aard en de toestand van de te verwijderen 
verontreiniging. 

 
c) Diversen 

 

BONDERITE C-AK 100 M kan eveneens worden 

aangebracht met een spons, een doek, een penseel of 
een borstel. 
 

 

Analysemethode :  

Neem een staal van 5 ml van de oplossing. Verdun met 
50 ml gedemineraliseerd water.  Voeg enkele drupples 
methyloranje toe en titreer met HCl N/10. De kleur slaat 
om van rood naar oranje. 
Concentratie : 

BONDERITE C-AK 100 M (%) =  x ml x 3.154 

 

 

Afvalwater :   

Neutralisatie met zoutzuur of zwavelzuur tot een pH  
tussen 6,5 en 9. Klaring van het gevormde slib. 
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Bijzondere voorzorgen:  

Zie hiervoor de veiligheidsfiche. 
 

 

Beschikbare verpakkingen:  
 
Vat 220 kg 
Jerrycan 25 kg 
4 x 5 kg 
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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. 

 

http://www.saphonyx.be/

