
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
-bouwapparatuur

■  Voor het oplossen van:
-- hydraulische bindmiddelen
-kalk
-andere vervuilingen

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

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.

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

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

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

Het product veroorzaakt chemische brandwonden. Let op het veiligheidsinformatieblad!
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Dichtheid kg/dm³ 1,2
Mengverhouding
(met water)

volumedeel ~ 1 : 12 water

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve
vochtigheid.

Leveringsvorm 30 kg jerrycan
200 kg vat
1000 kg container

Interne controle DIN EN ISO 9001
Gevaarlijke stof overeenkomstig
de verordening inzake
gevaarlijke stoffen

Let op het DIN-veiligheidsinformatieblad!

Opslag In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.
afvalverwijdering Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoop-

verpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.
Kleur rood

Veiligheidsinstructies
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffen-
de bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd
door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit
het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers
die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van
de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land.
Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste
technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200011061]
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