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PRODUKTEGENSKAPER ■    Redo att använda 

■ Enkel hantering 
■ Kort interaktionstid 
■ Avtagbar med vatten 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ■    För borttagning av olja och fett från betong-, avjämnings- eller putsytor 
■  För borttagning av olja och fett från betonggods 

ANSÖKNINGSRÅD Allmän information: Vid kraftig kontaminering kan Donnitil Oil Ex användas upprepade gånger utan att 
 underlaget behöver ruggas upp. Framgången för rengöringsprocessen beror till stor del på typen och 
 kontamineringsskalan, samt exponeringstiden för oljorna och/eller fetterna på underlaget. Det är möjligt att 
 föroreningar som har trängt djupare än 1 cm in i underlaget inte kan avlägsnas helt, även vid upprepad 
 användning av Donnitil Oil Ex. 
 

Applicering: Donnitil Oil Ex hälls på den förorenade, torra ytan och sprids med kvastar, borstar eller 
skrubber. Vid användning på vertikala ytor appliceras produkten med en pensel. Se till att Donnitil Oil Ex 
inte torkar ut helt under reaktionsperioden. 
 
Spraya sedan med vatten och skrubba det förorenade området noggrant med en skur eller grov 
skurborste. 
 
Om Donnitil Oil Ex appliceras upprepade gånger, vänta tills substratet har torkat helt innan du applicerar 
varje efterföljande behandling. 
 
För ihållande föroreningar rekommenderar vi att det behandlade området neutraliseras hydrotermiskt, 
d.v.s. med en varmångrengörare. 
 
Ytterligare information: Donnitil Oil Ex kan även användas för att avfetta mindre järndelar och 
metallverktyg. Efter tillräcklig stöt och efterföljande neutralisering med vatten, bör de torra delarna 
konserveras med lämpliga konserveringsmedel, som Intaktin. 
Säkerställ god ventilation när du arbetar med Donnitil Oil Ex, speciellt i slutna utrymmen. 
 

 

Donnitil Oil Ex 
(tidigare MC-Entöler) 
Rengöringsmedel för oljeföroreningar 
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TEKNISKA VÄRDEN OCH PRODUKTEGENSKAPER 

Karakteristisk Enhet Värde Kommentarer 
 

Förbrukning (plan)  ml/m²  ca. 250  per arbetsprocess och beroende på underlagets skick 

Exponeringstid  minuter  15 min  

 
 

 

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

 
Leveransform 
 
Självövervakning 

10 l kanister(ar) 

DS EN ISO 9001 

 
 

Farligt ämne enligt 
förordningen om farliga 
ämnen Säkerställ överensstämmelse med DIN säkerhetsdatablad! 

Lagring Kan förvaras svalt och torrt i minst 12 månader i oöppnad originalförpackning. 

Bortskaffande 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. 

 

Säkerhets instruktioner 
Observera säkerhetsinformationen och råden på förpackningsetiketterna och säkerhetsdatabladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 villkor måste checkas in förskott av 
planeringsingenjören/specifikatorn och, där de skiljer sig från de angivna standardvillkoren, kommer det 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. 


