
MC-Duroprop B
Reinigingssysteem

Industrievloeren worden tijdens het gebruik inten-
sief belast. Hierdoor komt het tot verschillende
soorten van vervuiling. Om naast de lange levens-
duur van de MC-Industrievloeren ook de optische
eigenschappen over een lange termijn te kunnen
behouden, heeft MC-Bouwchemie een speciaal
reinigingssysteem ontwikkeld. „MC-Duroprop” is
geschikt voor alle MC-Industrievloeren op
acrylaat-, epoxy- en polyurethaanharsbasis, en
houdt uw vloer langer nieuw.

Reinigingsinterval
Na het aanbrengen van de eindlaag moeten de
kunststofvloeren eerst uitharden tot de in het 
technische merkblad vermelde uithardingstijd is
bereikt. Vervolgens wordt er een basisreiniging
met MC-Duroprop B uitgevoerd. Aansluitend op
deze eerste reiniging is het belangrijk om op een
regelmatig onderhoud van de vloer te letten. Dit
houdt minstens één maandelijkse routinereiniging
met MC-Duroprop N in, en een halfjaarlijks 
terugkerende intensieve basisreiniging met 
MC-Duroprop B.

Belangrijk: Er moet op worden gelet dat gemor-
ste producten (b.v. chemicaliën) direct worden ver-
wijderd. Lang inwerkende stoffen kunnen de vloer
optisch veranderen. Dit houdt in dat er verkleurin-
gen kunnen ontstaan of dat de vloer ruwer wordt.
Ook kan het zijn dat er vaste stoffen door schoen-
zolen of heftruckbanden in de vloer worden „inge-
werkt”. Daardoor kan het oppervlak van de vloer
beschadigd raken en kunnen krassen zichtbaar
blijven.

Reinigingsmiddel: MC-Duroprop B
Producteigenschappen / toepassingsgebied:
MC-Duroprop B is een intensieve alkalische 
reiniger met een hoog reinigend vermogen en is
bijzonder geschikt voor routine- en basisreinigin-
gen. Zelfs hardnekkig vuil, verkorst vuil en film-
restanten kunnen probleemloos worden gereinigd.

Dosering / gebruik:
Voor de basisreiniging wordt 0,5 - 2,5 l reinigings-
middel in 8 l warm water opgelost. Afhankelijk van
de werkwijze met een schrobber of reinigings-
machine over de vloer verdelen, 5 - 10 minuten
laten inwerken en met de reinigingsmachine of
schrobber bewerken. Aansluitend het vuile water
opnemen, goed naspoelen en afvegen of 
opzuigen.

Machinaal reinigen
MC-Duroprop B kan voor grotere oppervlakken
met een dweil-zuigmachine of schrobmachine, b.v.
van de firma Kärcher, worden verwerkt. Nadere
informatie vindt u in het leveringsprograma van de
producent van de reinigingsmachines.

Bijzondere richtlijnen
Voor het bepalen van de objektspecifieke ver-
bruikshoeveelheden wordt het aanleggen van een
proefvlak aanbevolen. Beschermingssystemen op
reactieharsbasis zijn door hun gebruik blootge-
steld aan slijtage. De gebruiksduur hangt effectief
af van de laagdikte en de belastingsgraad.
Daarom moeten reactieharsafwerkingen regelma-
tig worden gecontroleerd en indien nodig worden
hersteld.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Verwijdert hardnekkige vervuilingen en filmrestanten, ideaal voor routine- en basisreiniging

• Intensieve vloerreiniger op alkalische basis met een hoog reinigend vermogen

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid g/cm3 ca. 1,05

Viscositeit mPa·s vloeibaar

Geur naar salmiak

pH-waarde concentraat > 13

pH-waarde oplossing 1% 11 - 12

Dosering ca. 0,5 - 2,5 l
op 8 l water

Verbruik afhankelijk van de vervuiling
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Technische eigenschappen MC-Duroprop B

Productkenmerken MC-Duroprop B

Standaardkleur geelgroen

Levering 10 l kan

Opslag Bij koele (onder 20 °C) en droge opslag in originele gesloten
verpakking ca. 1 jaar houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften 'Het 
MC-afvalverwerkingsconcept voor leeggemaakte transport- en
verkoopsverpakkingen'. Dit sturen wij u op aanvraag graag toe.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de
veiligheidsinformatiebladen.

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 12/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b • 4004 LM Tiel • Nederland
Tel. +31-(0)344- 633700 • Fax: +31 (0) 344-633410 • info@mc-bouwchemie.com • www.mc-bouwchemie.nl


