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Montaclean

Montaclean bestaat uit een mengsel van plantaardige
grondstoffen. Met deze samenstelling is de bescherming
van mens en milieu gegarandeerd.
Montaclean bestaat voor meer dan 85 % uit hernieuwbare
grondstoffen en daardoor snel biologisch afbreekbaar.

Montaclean beschermt preventief tegen aanhechting van 
verse beton.
Montaclean zal het reinigen van mengers vereenvoudigen.
Montaclean bezit tevens roestwerende eigenschappen
wat de levensduur van de installatie zal verlengen.
Montaclean tast rubber in het algemeen niet aan, bij
twijfel vooraf testen.

Montaclean wordt toegepast bij:
• beton-menginstallaties,
• betontransportvoertuigen,
• betonpompen,
• productiemachines,
• wegenbouwmachines,
• stortkubels

TOEPASSING GEBRUIKSAANWIJZING

Montaclean aanbrengen na het reinigen van het substraat 
- meestal is dit op het einde van een werkdag - zodat er 
voldoende tijd is om een beschermfilm te vormen. 

Montaclean aanbrengen met lagedruk nevelspuit of 
handspuit, waarmee een dunne egale film kan worden 
aangebracht.

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt 
worden.

Biologisch afbreekbaar anti-betonkleefmiddel
voor betonmengers, betonmixers, …

• Biologisch afbreekbaar OECD 301B
• Meer dan 85% hernieuwbare grondstoffen
• Betonslib bevat geen minerale olieresten
• Universeel toepasbaar
• Reinigende werking
• Verlengt de levensduur van de installatie
• Oplosmiddelvrij
• Smerende werking

VOORDELEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam Montaclean

Verbruik 15 m² / liter

Vol. Massa bij 15°C 0,897 kg/l (water = 1,00)

Vorm Vloeibaar

Kleur Lichtgeel

Geur Licht

Vlampunt > 150 °C

Stol-/vriespunt < -5 °C

Kin. Viscositeit 
(40°C)

16,0 mm²/s
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Montaclean

FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN *

A B C

Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en 
dierlijke oorsprong (exclusief water)

> 90 % > 25 % en < 90 % < 25 %

Gevaarszinnen (Hazards) Geen H304 en EUH 066 Andere

Vlampunt > 100 °C > 62 °C en < 100 °C < 62 °C

Aromaten < 0,01 % < 2 % > 2 %

VERPAKKING EN OPSLAG

April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij 
garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel 
kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies. 

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van 
Montaclean het veiligheidsinformatieblad grondig te 
raadplegen, omwille van een correct gebruik met 
betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede 
voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, 
opslag en gebruik.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

HOUDBAARHEID:
Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten 
originele verpakking mits koel en vorstvrij opgeslagen.

VERPAKKING:
leverbaar in bussen, vaten, containers

OPSLAG:
Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen.  Bij twijfel vraag 
raad aan uw Demula-adviseur.

* Demula adviseert om de website www.fipah.be (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te 
raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

Biologisch afbreekbaar anti-betonkleefmiddel
voor betonmengers, betonmixers, …

http://www.fipah.be/

