
Donnitil Oil Ex
(voorheen MC-Entöler)
Reinigingsmiddel voor het verwijderen van olievlekken

PRODUCTEIGENSCHAPPEN ■ Gebruiksklaar
■ Makkelijk verwerkbaar
■ Korte inwerkingstijd
■ Met water afwasbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN ■ Voor het verwijderen van olie en vet op beton, dekvloer of pleisterwerk.
■ Voor het verwijderen van olie en vet op betonwaren

VERWERKINGSINSTRUCTIES Algemeen: Donnitil Oil Ex kan bij zwaardere vervuiling meerdere malen achter elkaar worden aange-
bracht zonder de ondergrond op te ruwen. Het succes van de reiniging hangt grotendeels af van het
soort en de hoeveelheid verontreiniging en van de duur van de blootstelling van de oliën en/of vetten
op de ondergrond. Aangenomen kan worden dat een centimeters diepe verontreiniging ook bij her-
haald gebruik van Donnitil Oil Ex niet meer volledig gereinigd kunnen worden.

Toepassing: Donnitil Oil Ex wordt op de te reinigen droge oppervlakken gegoten en verdeeld met
een bezem, borstel of schrobber. Bij verticale oppervlakken aanbrengen met een borstel of kwast.

Na een korte inwerktijd wordt Donnitil Oil Ex met veel water afgespoeld. Donnitil Oil Ex mag voor het
afwassen niet volledig droog zijn, anders wordt een negatief reinigingseffect verkregen.

De reiniging van de vervuilde oppervlakken kan worden versterkt door een schrobber of een wortel-
borstel te gebruiken.

Als de toepassing meerdere malen moet worden herhaald, wacht dan tussen de afzonderlijke reini-
gingsbeurten tot het oppervlak weer droog is.

In geval van hardnekkige verontreiniging moeten de behandelde oppervlakken hydrothermisch wor-
den geneutraliseerd, d.w.z. met een apparaat met hete stoom.

Bijzondere aanwijzingen: Donnitil Oil Ex kan ook worden gebruikt om kleinere ijzeren onderdelen
en metalen gereedschap te ontvetten. Na een passende inwerktijd en daaropvolgende neutralisatie
met water moeten de droge delen worden geconserveerd met een geschikt product voor machineon-
derhoud, zoals Intaktin.

Tijdens de toepassing van Donnitil Oil Ex, met name in gesloten ruimten, moet voor een goede venti-
latie worden gezorgd.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Verbruik (vlak) ml/m² ca. 250 per arbeidsgang en ondergrondtextuur
Inwerktijd minuten 15 minstens

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

Leveringsvorm 10 l jerrycan
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.

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. [2200011275]

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG
Het Eek 9b· 4004 LM Tiel
Tel. +31 (0) 344- 633700
info@mc-bouwchemie.nl· www.mc-bouwchemie.com

Technisch informatieblad
Donnitil Oil Ex

25.10.2022 2 | 2


