Donnitil Concretex 101
Agent de curăţare
reziduri ciment
Proprietăţile produsului
•
•
•
•
•
•

Agent de îndepărtare a rezidurilor cimentoase
Diluţie până la 1:5 cu apă
Timp de reacţie scurt
Protejează maşinile şi echipamentele împotriva coroziunii
Fără cloruri
Clasa 1 contaminare apă

Aria de aplicare
Curăţarea:
maşinilor din construcţii
echipamentelor din construcţii
Îndepărtează:
reziduri hidraulice
calcar
alte impurităţi

Aplicare
Aplicarea:
În funcţie de gradul de murdărire, Donnitil Concretex 101
poate fi aplicat concentrat sau diluat cu apă la un raport de
amestec de 1 : 5.
Aplicaţi Donnitil Concretex 101 cu o perie dură. Asteptaţi o
perioadă să acţioneze. Pentru suprafeţele greu de curăţat
aplicaţi de mai multe ori.

Zonele pe care a fost aplicat vor fi curăţate temeinic cu apă
după fiecare utilizare pentru a îndepărta rezidurile de Donnitil
Concretex 101 neutilizate.
Sfaturi importante
Contactul cu ochii trebuie evitat. Folosiţi ochelari de
protecţie şi mănuşi! Curaţaţi imediat cu apă contaminarea
accidentală a pielii.
Provoacă arsuri! Vă rugăm consultaţi fişa de Securitate.

Imediat după aplicarea Donnitil Concretex 101 se va forma
o spumă fină.
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Date tehnice pentru Donnitil Concretex 101
Caracteristică

Unitate

Valoare*

Observatii

Densitate
Diluţie

kg/ dm3

1,35
max 1:5

La 20⁰C
Donnitil Concretex 101:apă

Caracteristicile produsului Donnitil Concretex 101
Culoare
Consistenţă
Depozitare

transparent
lichidă
Poate fi depozitat cel mult 12 luni în ambalajul original, în spaţii uscate, ferite
de îngheţ
Canistră 30l
Pentru protecţia mediului, ambalajele trebuie complet golite!

Ambalare
Reciclarea ambalajelor

Specificaţiile privind proprietăţile materialului se bazează pe teste de laborator şi pot diferi în practică. Pentru a determina
performanţele tehnice sunt necesare teste preliminare efectuate în condiţiile specifice de aplicare.

Informaţii privind siguranţa
Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și sfaturile de pe etichetele ambalajelor și din fișele de securitate.

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu
sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești de care sa ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service.
Recomandările date de angajați noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele inginerești
acceptate trebuie respectate permanent.
Ediția 11/18. *În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se emite
o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.
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