
Donnitil Concretex 101
Cementsluier verwijderaar

Donnitil Concretex 101 is een reinigingsmiddel dat 
cementsluier van bouwmachines verwijdert.

Verwerking
Donnitil Concretex 101 wordt verdund tot 1: 5 met 
water, afhankelijk van de toepassing. De optimale 
mengverhouding moet worden bepaald door 
middel van objectgerelateerde voorafgaande 
tests.

De gemengde oplossing wordt met een borstel, 
bezem of kwast op de goed voor-bevochtigde 
ondergrond aangebracht. Na een korte 
inwerkingstijd ondersteunt men het reinigings-
proces door mechanische handelingen. Bij 
bijzonder hardnekkige verontreinigingen wordt 
Donnitil Concretex 101 meermaals achter elkaar 
aangebracht, tot de verontreinigingen voldoende 
zijn verwijderd. 

Na ieder reinigingsproces moeten de behandelde 
oppervlakken grondig met water worden 
gewassen om ongebruikte residuen van Donnitil 
Concretex 101 betrouwbaar te verwijderen.  
Donnitil Concretex 101 bevat stoffen die 
machines en apparaten extra beschermen tegen 
corrosie. Voor permanent onderhoud worden 
Intaktin producten aanbevolen.

Bijzondere aanwijzingen
In de handel verkrijgbare lakken en afdichtingen 
worden normaal gesproken niet aangetast, maar 
voorafgaande tests om het effect op de 
respectievelijke ondergronden te bepalen, worden 
aanbevolen.

Donnitil Concretex 101 tast de slijmvliezen aan. 
Bescherm handen en ogen met handschoenen en 
een veiligheidsbril!

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Voor het reinigen van betonmixers, betonpompen en apparatuur
• Voor het verwijderen van mortel- en betonspetters op

- bouwmachines
- bouwapparatuur
- mengvoertuigen

• Voor het oplossen van hydraulische bindmiddelen, kalk en ander vuil 

• Reinigingsmiddel voor cementgebonden vuil
• Met water tot 1 : 5 te verdunnen
• Korte inwerkingstijd
• Beschermt machines en apparaten tegen corrosie
• Chloridevrij
• Matig waterverontreinigend WGK1

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 ca. 1,35 bij 20 °C

Aanbevolen verdunning 1 : 5 Donnitil Concretex 101 : water

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. 
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze 
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De 
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 10/20. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen Donnitil Concretex 101

Productkenmerken Donnitil Concretex 101

Kleur Transparant

Vorm vloeibaar

Interne productiecontrole  conform DIN EN ISO 9001

Opslag In gesloten verpakking 12 maanden droog en vorstvrij opslaan

Levering 30 l jerrycan

Verpakkingsafvalverwerking Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en in de 
veiligheidsinformatiebladen. 
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