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BORNIT® - 
Multi-Clean 
Ympäristöystävällinen puhdistussuihke bitumitahrojen poistamiseen 
 
 
Tekniset tiedot 17. kesäkuuta 2015 tiedoilla 

Tuotetyyppi ja 
ominaisuudet 

BORNIT®-MultiClean on erittäin tehokas luonnonmukaisia tehoaineita sisältävä 
puhdistussuihke terva-, bitumi- ja asfalttitahrojen, erilaisten liimatuotteiden, 
tiivisteaineiden, rasvan, vahan, polttoöljyn ja maalitahrojen poistamiseen. 
Tuotetta voidaan sen heti toimivan liuotustehon ja suihkeen muodossa olevan 
käyttöpakkauksen ansiosta käyttää myös hankalien paikkojen perusteelliseen 
puhdistamiseen. BORNIT®-MultiClean voidaan käyttää hyvin laajasti kuljetus- 
ja teollisuusaloilla sekä bitumi- ja asfalttiteollisuuden työkoneiden ja laitteiden 
puhdistukseen. Tuotetta ei saa käyttää herkkiin materiaaleihin, mm. maalattuun 
pintaan. Ennen käyttöä on tuotteen sopivuutta ehdottomasti testattava! 
 BORNIT®-MultiClean ei sisällä liuotteita. 

Käyttökohteet Käyttötarpeen ja likaantumisasteen mukaan. 

Varastointi Tuote ei saa jäätyä! Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa noin 12 
kuukautta. Ei saa varastoida lämmönlähteiden lähellä. 

Altistumisen 
ehkäiseminen ja 
palontorjunta 

 Tuotteen lähellä ei saa säilyttää elintarvikkeita; tuotteen käsittelyn aikana ei 
saa syödä, juoda tai tupakoida; käytössä on noudatettava yleisiä 
hygieniaohjeita. 

 Vältettävä tuotteen höyryjen ja suihkeen hengittämistä; suljetuissa tiloissa 
käsittelyn aikana on varmistettava riittävä raikkaan ilman sisääntulo tai 
käytettävä hengityssuojaa yhdistelmäsuodattimella A2/P3; lisäksi on 
käytettävä liuottimia kestäviä nitriili- tai fluorikumi (Viton) suojakäsineitä.  

 Tuote on valmistajan tietojen mukaan erittäin helposti syttyvä, suojattava 
auringonsäteilyltä ja yli +50 °C lämpötilalta.  

 
Katso lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta! 

Käytöstä poistaminen Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut 
säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekäsittelyasetuksen 
(Saksassa: AVV-ASN: 160504* (Vaarallisia kaasuja sisältävät aineet 
painepulloissa (myös halonit)) ja puhdistamattomat pakkaukset 
jätekäsittelyasetuksen (Saksassa: AVV-ASN: 150110* (Vaarallisten aineiden 
jäämiä sisältävät tai vaarallisilla aineilla saastuneet pakkaukset) vaatimusten 
mukaisesti. 

Huomautus Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aikaisemmin tuotteesta annetut tiedot. 
Aikaisemmat tiedot eivät ole enää voimassa. Tiedot on laadittu tuotteen 
käytöstä saatujen uusimpien tietojen pohjalta. On huomioitava, että 
rakennuskohteen olosuhteet saattavat vaatia poikkeamia tässä asiakirjassa 
kuvatuista käsittelytavoista. Jos ei ole sitovasti muuta sovittu, tässä teknisessä 
tietolehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia eivätkä edusta sovittuja 
tuoteominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tässä asiakirjassa annettujen 
tietojen muuttamiseen. Uusimmat tiedot tuotteesta saa meidän internetin 
kotisivulta www.bornit.de. 

Toimituspakkaukset 600 ml suihkepullo ………. 12 kpl rasiassa ………. 70 kpl kuljetuslavalla 
10,0 l kanisteri 20 kanisteria/kuljetuslava 

 


