Donnitil BGR 81
Reinigingsmiddelen voor bouwmachines
Producteigenschappen
•
•
•
•

Gebruiksklaar
Korte inwerkingstijd
Met water tot 1 : 12 te verdunnen
Metaal wordt niet aangetast tijdens het schoonmaken

Toepassingsgebieden
• Voor het reinigen van
- bouwmachines en bouwapparatuur,
betonmixers en betonpompen
• Voor het oplossen van
- hydraulische bindmiddelen
- kalk
- andere vervuilingen

Verwerkingsrichtlijnen
Verwerking
Donnitil BGR 81 kan afhankelijk van de
vervuilingsgraad geconcentreerd of met water
verdund 1 : 12 gebruikt worden.

Na elk reinigingsproces moeten de behandelde
oppervlakken grondig met water worden
gewassen, zodat ongebruikte resten Donnitil
BGR 81 goed worden verwijderd.

Aanbrengen
Het wordt aangebracht door middel van spuiten
of met een harde borstel. Daarna zou Donnitil
BGR 81 enige tijd moeten inwerken. Voor
bijzonder hardnekkige vlekken wordt Donnitil
BGR 81 meerdere keren achter elkaar aangebracht

Bijzondere aanwijzingen
Bij gebruik van Donnitil BGR 81 moeten handen
en ogen worden beschermd met handschoenen
en een veiligheidsbril! Spetters op de huid
moeten onmiddellijk met schoon water worden
afgewassen.

Kort na het aanbrengen van Donnitil BGR 81
ontstaat een fijnporig schuim.

Het product veroorzaakt chemische brandwonden. Let op het veiligheidsinformatieblad!
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Technische eigenschappen Donnitil BGR 81
Kenmerk

Eenheid

Waarde

Dichtheid

kg/dm3

1,20

Opmerkingen

Productkenmerken Donnitil BGR 81
Kleur

rood

Vorm

vloeibaar

Opslag

In gesloten verpakking droog en vorstvrij opslaan

Levering

30 kg jerrycan
200 kg vat
1000 kg container

Verpakkingsafvalverwerking

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

De informatie over de eigenschappen zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en kunnen in de
praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid van de individuele gevallen te bepalen, dienen
testen onder de aangegeven voorwaarden voor het gebruik te worden uitgevoerd.

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 vooropgesteld, 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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