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PRODUKTEGENSKAPER ■   Kostnadseffektivt pulverkoncentrat 

■ Löslig i vatten upp till 1:20 
■ Kort blötläggningstid 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ■   Borttagning av murbruk och betongstänk på: 

  -byggnadsmaskiner 

  -byggmaterialRengøring af 
■ Rengöring av 

 -prefabricerade betongelement 
 -tvättade betongplattor 
 -klinker 
 -keramiska ytor 
 -utblomstring 

■ Borttagning av cementränder och rester 

ANSÖKNINGSRÅD Innan du använder Donnitil 3 X, läs varningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. 
 Rengöringsmedlet påverkar slemhinnor. Kontakt med ögonen måste undvikas (använd skyddsglasögon)! 
 

Förberedelse Beroende på applikation, späd Donnitil 3 X med vatten i ett blandningsförhållande på 
mellan 1 : 4 och 1 : 20. Det optimala blandningsförhållandet bör bestämmas genom tidigare 
testkörningar. 
 
Applicering Den blandade lösningen appliceras med skurborste, kvast eller målarpensel på det 
genomvättade underlaget. Efter en kort behandlingstid stöds rengöringsprocessen av mekanisk verkan. 
För särskilt ihållande kontaminering, applicera Donnitil 3 X upprepade gånger tills föroreningen har 
avlägsnats tillräckligt. 
 
Det behandlade området måste tvättas noggrant med vatten efter varje rengöringsprocess, för att 
avlägsna oanvända rester av Donnitil 3 X. Detta är särskilt viktigt vid arbete med metallunderlag. 
 
Blandningsbilar, anläggningsmaskiner och andra metalldelar bör konserveras med lämplig konservering 
medel (t.ex. Intaktin UWV) efter rengöring. 
 
Ytterligare information Appliceringsutrustning bör inte innehålla metaller, speciellt järn, eftersom 
Donnitil 3 X orsakar korrosion om den exponeras under längre perioder. 
 
Missfärgning kan förekomma på mineraliska underlag. 

 

Donnitil 3X 
Rengöringsmedel för cementrester 
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TEKNISKA VÄRDEN OCH PRODUKTEGENSKAPER 

Karakteristisk Enhet Värde Kommentarer 
 

Ansökningsvillkor °C  ≥ 5   

Förbrukning (platt) g/m²  250 - 300  

 

 Alla tekniska värden är laboratorieresultat bestämda vid 21°C ±2°C och 50 % relativ luftfuktighet. 

Leveransform  12 kg badkar(ar) 

jälvövervakning  EN ISO 9001 

Farligt ämne enligt Säkerställ överensstämmelse med DIN säkerhetsdatablad! 

 förordningen om farliga  

ämnen 

Förvaring  Kan förvaras svalt och torrt i minst 12 månader i oöppnadoriginalförpackning. 

Avfallshantering av förpackningar Se till att engångsbehållare är helt tomma. Se till att vår informationsbroschyr "Retur av tömd transport- 

 och försäljningsförpackning" följs. Vi skickar gärna detta till dig på begäran. 

Utrustningsrengöringsmedel  Rengör med vatten direkt efter användning 

 
Säkerhets instruktioner 
Observera säkerhetsinformationen och råden på förpackningsetiketterna och säkerhetsdatabladen. GISCOD: BZM10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Informationen i detta datablad är baserad på vår erfarenhet och är korrekt så vitt vi vet. Det är dock inte bindande. Det kommer att behöva anpassas till den individuella 
strukturens krav, till den specifika applikationen och till icke-standardiserade lokala förhållanden. Applikationsspecifika förhållanden måste kontrolleras i förväg av 
planeringsingenjören/specificatorn och kommer, om de skiljer sig från de angivna standardvillkoren, att kräva individuellt godkännande. Teknisk rådgivning från MC:s 
specialistkonsulter ersätter inte behovet av en planöversyn av beställaren eller dess ombud med avseende på byggnadens eller strukturens historia. Med förbehåll för denna 
förutsättning är vi ansvariga för riktigheten av denna information inom ramen för våra villkor för försäljning och leverans. Rekommendationer från våra anställda som avviker 
från informationen i våra datablad är endast bindande för oss om de bekräftas skriftligen. I alla fall måste de allmänt accepterade reglerna och praxis som återspeglar den 
aktuella tekniken följas. Informationen i detta tekniska datablad gäller för produkten som tillhandahålls av det landsföretag som anges i sidfoten. Det bör noteras att data i 
andra länder kan skilja sig åt. De produktdatablad som gäller för det aktuella främmande landet måste följas. Det senaste tekniska databladet ska gälla med undantag för 
tidigare, vederbörligen ersatta versioner. utfärdandedatumet i sidfoten måste följas. Den senaste versionen finns tillgänglig från oss på begäran eller kan laddas ner från vår 
hemsida. 


