CUGLACLEAN MM 01
CUGLACLEAN MM 01 is op basis van gemodificeerde plantaardige olie. De additieven zijn op plantaardige basis. Met dit concept is de
bescherming van mens en milieu gegarandeerd.
Het voldoet in hoge mate aan de eis van duurzaamheid, het bestaat voor meer dan 85% uit herwinbare grondstoffen en ook de snelle
biologische afbreekbaarheid draagt hier aan bij.
CUGLACLEAN MM 01:
•
Gemodificeerd om verharsing (zwarte kleverige aanslag) op de mixers te voorkomen bij zomerse weersomstandigheden
•
Minder kans op een verhoogd luchtgehalte in het eerst gedraaide mengsel
• Tot -5°C te gebruiken
•
Universeel toepasbaar
•
Reinigende werking
•
Verlengt levensduur installatie
•
Biologisch afbreekbaar OECD 301B
•
Arbo-vriendelijk
•
Betonslib bevat geen minerale olie resten
•
Reukloos
• Oplosmiddelvrij
• Smerende werking
Toepassingsgebied
CUGLACLEAN MM 01 beschermt tegen verontreiniging van vastplakkend beton.
De samenstelling van CUGLACLEAN MM 01 maakt het product uitermate geschikt voor o.a. de volgende sectoren:
•
Betonmenginstallaties
•
Betontransportvoertuigen
•
Betonpompen
•
Productie machines
•
Wegenbouwmachines
•
Kubels
Gebruiksaanwijzing
Het is aan te bevelen om CUGLACLEAN MM 01 na reinigen op de eventuele natte ondergrond te vernevelen met lage druk
nevelspuiten. In combinatie met een vlakstraalsproeier 6502 kunt u hierdoor een zo dun en egaal mogelijke film aanbrengen.
Voor de verwerking van CUGLACLEAN MM 01 zijn speciale beschermingsmiddelen vereist, nl. oliebestendige werkhandschoenen en
een gelaatscherm.
Het gebruik van verzinkte apparatuur dient te worden vermeden.

Producteigenschappen
Volumegewicht kg/l
Aggregatie toestand
Geur
Kleur
Verbruik
Verwerkingstemperatuur
Droogtijd
Vlampunt
Houdbaarheid
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0,89 ± 0,05
Vloeibaar
Reukloos
Geel
2
ca. 35 m per liter (afhankelijk van gebruikersdoel)
-5 °C tot + 35 °C
Geen
> 200 °C
2 jaar na fabricagedatum

1 van 2

Verpakking
Verpakking in cans van 20 kg, in vaten van 210 liter of in container van 1000 liter.

Gezondheidsaspecten
Cugla adviseert:
•
Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
•
Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep
•
Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cuglaclean MM 01, op onze website.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.
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