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Kiwitz BMP 399 
Milieuvriendelijke mallenreiniger 
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Producteigenschappen

• Sterk reinigende werking
• Milieuvriendelijk

Toepassingen

Kiwitz BMP 399 is een reinigingsmiddel om de bekisting voor te bereiden op 
de applicatie van betonlosmiddelen. Voor het verwijderen van vervuilingen 
op de bekistingen, voor een mooi glad en vlekvrij betonoppervlak. Vanwege 
de hoge reinigende eigenschappen is een test op onbekende bekistingen 
noodzakelijk. Kiwitz BMP 399 heeft een sterke, reinigende werking en verwij-
dert stof, vetresten, olie of andere verontreinigingen, zoals lijm en tempex. 
De blijvende microlaag versterkt de lossende werking van het losmiddel en 
werkt tevens roest beschermend. Vanwege de hoge reinigende werking kun-
nen lakken en coatings opgelost worden.

Technische gegevens

Grondstofbasis: herwinbare grondstoff en met vernet-
tingsmiddelen

Kleur en leveringsvorm: heldere, gele vloeistof

Dichtheid (20 °C): ca. 0,89 +/- 0,02 g/cm

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 399 wordt toegepast op de bekisting met een hogedrukspuitap-
paraat of borstel. Optimale resultaten bereikt men indien het materiaal eerst 
met een sproeibalk wordt opgebracht en daarna met borstels wordt gerei-
nigd. Bij handmatige reiniging moet men de reiniger vóór het aanbrengen 
van het ontkistingsmiddel met een trekker of schone doek verwijderen.

Opslag en houdbaarheid

 Beschermen tegen vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. Bij 
de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij 
normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C),  ten minste 

12 maanden houdbaar.

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling is het verbruik 15 - 30 ml per m²

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar 
beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring 
weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan 
niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten-
einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productie-
proces  te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange 
ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs 
gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad.
Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreff ende toepassing van onze producten valt bui-
ten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van 
onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, 
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-
len, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

20 kg can ITEM.0002681
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