
 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
MCI-2061 е силен почистващ препарат, който 
отстранява по сигурен и безопасен начин мазни 
петна от бетона. Продуктът е уникален, защото 
съчетава мощна почистваща химия с 
микроорганизми, способни биологично да 
разграждат въглеводороди като тези, съдържащи 
се в маслото, дизеловото гориво и други 
материали, които замърсяват бетона.  
 
MCI-2061 е формулиран от биоразградими 
сърфъктанти и се използва като останалите силни 
почистващи продукти за бетон. По време на 
първоначалното нанасяне почистващото действие 
се извършва благодарение на съставките на 
продукта, които намаляват напрежението.  
Микроорганизмите в MCI-2061 са консервирани 
бактериални спори, които остават неактивни по 
време на изпозлването на MCI-2061. След като 
MCI-2061се нанесе върху предварително 
намокрения бетон и се изплакне според 
указанията, спорите се превръщат във 
вегетативни, или активни микроорганизми. 
Спорите, които остават след изплакването, се 
развиват и действат, за да разрушат остатъчните 
въглеводородни съставки на замърсяването, които 
не са били премахнати по време на първоначалния 
почистващ процес. Отмитите спори също могат да 
се развият и да действат като пречистватели на 
водата за изплакване.  
 
MCI-2061 е екологично чист продукт, който 
предотвратява изпозлването на силни почистващи 
разтворители и алкални препарати. С 
биоразградимите сърфактанти, неутралното pH, 
липсата на разтворители и почти никаквото 
съдържание на летливи органични съединения 
(VOC) (<1%), MCI-2061 е продукт, който запазва 
лесно съоръжението по-чисто и по-здраво. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Напръскайте или намокрете зоната, която ще се 
почиства, след което изчистете с метла или четка. 
Оставете продукта за 10-20 минути или по-дълго 
при по-упорити петна. За най-добри резултати 
изчеткайте преди изплакване. Повторете при 
необходимост. За основно почистване, изполвайте  
188-375 мл на литър вода. Приложете без вода за 
силно замърсените зони. Тъй като мазните петна  
 
 

проникват дълбоко в шуплестия бетон, може да са 
необходими няколко почиствания, за да се 
отстранят напълно старите замърсявания.   
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Нетоксичен, незапалим биоразградим почистващ 
препарат 
• Почти не съдържа летливи органични съединения 
(<1%) (без токсичен мирис) 
• Ефикасно почиства различни твърди повърхности 
• Безопасна алтернатива на силните каустикови и 
киселнинни почистващи препарати 
• Некорозивната и недразнеща формула означава, 
че продуктът е безопасен за потребителите и 
оконата среда 
• Патентована технология и технология в процес на 
патентоване 
 
ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА 
Външен вид                          Светло кремава течност 
pH                                          7.0-9.5 
Общ брой бактерии             5.4 x 107 cfu/ml (200  
                                              billion/gal) 
Вид на бактерията               Микробите Bacillus,  
                                              образуващи спори 
Аромат                                  Слаб мирис 
 
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
MCI-2061 е опакован в кофи от 19 литра. Срокът на 
годност е 2 години с максимална загуба от 1.0 log 
при препоръчителните условия на съхранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


