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Vloeibare, lichtalkalische 
reiniger - 

insectenverwijderaar 
 
 

Toepassingsgebied : 
 

* Bonderite C-MC 30112 werd ontwikkeld voor het  
   verwijderen van insecten en andere vervuiling  
   van de voorzijde van voertuigen en in het  
   bijzonder van treinen. 
  
* Bonderite C-MC 30112 kan eveneens gebruikt  
   worden voor algemene reiniging en ontvetting  
   van spoorwegvoertuigen, bussen, vrachtwagens 
   en personenwagens.  
    
* Bonderite C-MC 30112 is een heel efficiënte  
   reiniger voor machine- onderdelen en tools. 
 
* Bonderite C-MC 30112 is licht verdikt om een  
  goede hechting en langere inwerktijd op verticale  
  oppervlakken te bevorderen.  
 

 

     Samenstelling :  
 
             Fosfonaten  
             zeep 
             anionische oppervlakte-actieve stoffen  
             corrosiebeschermers 
 

   

Kenmerken  : 
 

     Aspect :                      Heldere vloeistof  
Dichtheid 20°C : 1,02 g/cm³    
pH  : 10,5    
Oplosbaarheid  : In elke verhouding in    

water  
 

 

 

Toepassing : 

 
 
Reiniging van spoorwegvoertuigen in een  
automatische installatie, met een sproei installatie  
of manueel met behulp van een borstel : 

 
Bonderite C-MC 30112 puur of verdund in water  
gebruiken. De verdunningsgraad varieert van 1:1  
tot 1:5 afhankelijk van de vervuilingsgraad en te  
verwijderen insecten.  
 
Behandelingstijd : 5 – 10 min  
 
Borstelen en spoelen met water.  

   
 
 
Reiniging van tools en machines, mechanische 
onderdelen met sproei installatie  of manueel met 
behulp van een borstel : 
Bonderite C-MC 30112 verdunnen  a ratio van  1:5 
 

Behandelingstijd : +/-  5 min. 
 
Borstelen en spoelen met water.  

 
 

Verwijderen van carbonvervuiling :   
 
Onderdelen onderdompelen in een mengsel van  
Bonderite C-MC 30112 en Bonderite C-SO HK 
 (ratio van  1 : 1).  
 
Behandelingstijd : enkele uren  (afhankelijk van de 
vervuilingsgraad).  
 

Spoelen onder een sterke waterstraal of hogedruk.  
 
 

 

Opslag :  
 
BONDERITE C-MC 30112 in zijn originele 
verpakking en vorstvrij bewaren 

 
 
 
 

 



BONDERITE C-MC 30112, Octobre 2014 

 

 
Henkel Americas                                           Henkel Europe                                                          Henkel France 
+860.571.5100                                              +49.89.9268.0                                                     +33.1.64.17.70.00 

Pour plus d’informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial 

 

 

N.V. Henkel Belgium S.A. 
 
Havenlaan 16 Avenue du Port                              
B-1080 BRUSSEL - 
BRUXELLES                         
Tel : (+32) 2 421 25 55                                           
Fax: (+32) 2 421 25 99                              
HRB 517 356 RCB 

 
 
 

  

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. 
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