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PRODUCT VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
GRAFFITI 
 
 
Kenmerken en toepassingen  
 

BONDERITE C-MC 310 is een product voor het 
verwijderen van pigment sporen (lak, graffiti, 
sporen van inkten en verven) en sporen van vet of 
rubber op skai (kunststof). 
 

BONDERITE C-MC 310 verwijdert PU lak, Acryl-
epoxy en vele andere typen verf.  
 

BONDERITE C-MC 310 kan op alle oppervlakken 
gebruikt worden (gevoelige ondergronden eerst 
testen). 
 

BONDERITE C-MC 310 geeft een snelle reiniging  

en is doeltreffend op een  breed spectrum van 
inkten. 
 

BONDERITE C-MC 310 ruikt aangenaam. 

BONDERITE C-MC 310 is een veilig product, 
heeft geen vlampunt en kan worden toegepast in 
besloten ruimtes  

 
 

 

Productgegevens         

Kenmerken :   
   
Fysische kenmerken: kleurloze tot lichtgele licht 
visceuze  vloeistof 
Soortelijk gewicht:       1,14  
Parfum:                       framboos 
Opslag:                       opslaan tussen 0 en 40 °C 
Houdbaarheid:  24 maanden in originele verpakking 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
Gebruiksaanwijzing  : 
  
Concentratie:        puur toe te passen 
 
Temperatuur:        omgevingstemperatuur 
 
Behandelingstijd:   enkele seconden tot 30 minuten 
 
 
BONDERITE C-MC 310 wordt opgebracht met een 
doek, of door sproeien op de vervuiling.  
 
BONDERITE C-MC 310 kan ook op steen of beton 
gebruikt worden met een borstel 
 
De reiniger laten inwerken, borstelen en afnemen 
met een doek. Vervolgens spoelen met schoon 
water.  
 
BONDERITE C-MC 310 kan ook worden toegepast 
in een dompeltoepassing. 
 
 
 

Afvalwater :  
 
Volgens regels van locale wetgeving . 
 
 
 

Veiligheid:  
 

BONDERITE C-MC 310 wordt gebruikt daar waar 
een hoge graad van veiligheid wordt vereist.  
Meer informatie op de MSDS. 
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Pour plus d’informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial 

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met 
inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en 
toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze 
kennis en ervaring met het product op het ogenblik van 
het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product 
kan gebruikt worden voor een brede waaier aan 
toepassingen en ook de concrete toepassing en 
werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. 
Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan 
dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de 
geschiktheid van ons product in de specifieke productie 
processen en werkomgevingen, zowel als voor de 
concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u 
worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf 
voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te 
bepalen.  

 
Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de 

informatie in de Technische Fiche of als gevolg van 

enige geschreven of mondelinge aanbeveling met 

betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in 

geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door 

onachtzaamheid van Henkel of in het geval van 

toepasselijkheid van verplichte 

productaansprakelijkheidswetgeving. 

 
 

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium 

N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland 

BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France 

SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:  

 

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch 

aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan 

ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger 

zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 


