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BONDERITE C-MC A
Gekend als P3-A
Marsh 2019

ALGEMEEN NEUTRAAL
REINIGINGSMIDDEL

Kenmerken en toepassingen:

Gebruiksaanwijzing :

BONDERITE C-MC A is een vloeibaar,neutraal
reinigingsmiddel.

Concentratie :
0,5 - 1,0 %
(een hogere concentratie kan zonder risico)

BONDERITE C-MC A bevat biologisch afbreekbare
bevochtigers die zorgen voor uitstekende
reinigende en ontvettende eigenschappen.

Temperatuur :
20 - 50°C
Naspoelen met water.

Het produkt is speciaal bestemd voor
handmatige reinigingsopgaven in alle
industrietakken.
BONDERITE C-MC A tast gelakte oppervlakken
niet aan en is eveneens veilig te gebruiken op de
gebruikelijke metalen en kunststoffen.
Wegens de schuimende eigenschappen is
BONDERITE C-MC A niet geschikt voor
circulatiereinigingen.

Bij sterke vervuilingen kan een hogere concentratie
toegepast worden, zonder risico’s tot aantasting
van materialen.

Afvalwater :
Lozing overeenkomstig lozingsvergunning.
Bij morsen wegspoelen met overvloedig water
BONDERITE C-MC A bevat biologisch afbreekbare
detergenten.
Biologische afbreekbaarheid hoger dan 90%.

Produktgegevens :

BONDERITE C-MC A vormt eenvoudig te
verwerken emulsies

Basiskomponenten :
anionische bevochtigers

N.V. Henkel Belgium S.A.

Kenmerken :
pH :
Fysische kenmerken :
Soortelijk gewicht- :
Oplosbaarheid :
oplosbaar in water
Schuimvorming :
Houdbaarheid :
gesloten verpakking
Opslag :

7.0 (onverdund)
heldere bruingele vloeistof
1,04 g/cm3
in elke verhouding
sterk schuimend
2 jaar in originele
boven 0°C
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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.

BONDERITE C-MC A, Marsh 2019
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.
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Pour plus d’informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial

