
       

 
  

Mci®-2061
  DESKRIPSI PRODUK
  MCI-2061 adalah pembersih yang kuat dan efektif       
  membersihkan noda minyak di atas beton. Pembersih   
  permukaan keras ini unik karena memadukan                
  kekuatan dahsyat pembersihan oleh bahan kimia          
  dengan mikroorganisme yang mampu mengurai             
  senyawa hidrokarbon, seperti minyak, diesel, dan          
  berbagai bahan yang menodai beton.

   MCI-2061 diformulasikan menggunakan surfaktan 
yang dapat terurai hingga bisa digunakan sperti 
pembersih permukaan keras lainnya. Pada awal 
aplikasi, pembersihan hanya dilakukan semata kerena 
interaksi surfaktan dengan komponen bahan. 
Mikroorganisme dalam MCI-2061 tersimpan dalam 
fase spora bakteri dan tetap tidak aktif hingga 
MCI-2061 digunakan. Spora-spora yang ada akan 
bervegetasi menjadi mikroorganisme aktif, saat MCI-
2061 diaplikasikan ke atas beton pre-wetted dan 
dibilas sesuai instruksi. Spora yang tersisa setelah 
pembilasan akan berkembang serta bekerja mengurai 
sissa hidrokarbon pada noda yang tersisa 
setelahproses pembersihan awal. Sejumlah spora yang
 terbilas juga akan berkembang dan bekerja 
memurnikan air sisa bilasan.

   MCI-2061 is bahan alternatif ramah lingkungan yang 
menggantikan pembersih berpelarut dan beralkali. 
Dengan surfaktan yang dapat terurai, nilai pH netral, 
tanpa pelarut dan nyaris tanpa VOC (<1%) MCI-2061
 memudahkan untuk menjadikan fasilitas menjadi 
bersih dan lebih sehat.

 

FITUR
• Tidak beracun, Pembersih yang tidak mudah            
    terbakar namun mudah terurai
• Nyaris tidak mengandung VOC (<1%) volatile         
    organic compounds (tidak mengandung gas beracun)
• Efektif membersihkan berbagai permukaan keras
• Alternatif terbaik pengganti pembersih berpelarut   
    asam
• Formula nonkorosif dan dan tanpa iritasi yang         
    berarti aman bagi pengguna maupun lingkungan  
• Teknologi yang telah dipatenkan
KARAKTER FISIK
Tampilan  Cairan berwarna creamy off-white 
pH   7.0-9.5
Jumlah bakteri  5.4 x 107 cfu/ml (200 milyar/gal)
Tipe bakteri  Spora mikroba Bacillus   
Aroma  Lembut

KEMASAN DAN PENYIMPANAN
MCI-2061 dikemas dalam bentuk pail berisi 5 gallon.  
Waktu simpan 2 tahun dengan maksimum loss 1.0 log 
pada kondisi yang disarankan. 

   APLIKASI
   Semprotkan atau tuang pada area yang ingin 
dibersihkan, sikat menggunakan sapu atau kuas dengan 
lembut; semprotkan air untuk mengaktifkan produk.   
Biarkan produk selama 6-12 jam, bergantung pada 
keparahan yang ditimbulkan oleh noda. Untuk hasil yang 
terbaik sikat terlebih dahulu sebelum membilas. Ulangi 
bila diperlukan. Sikat dengan kuat terutama pada 
tempat yang amat bernoda. Karena noda minyak dapat 
menembus ke dalam pori-pori beton, pembersihan 
berulang kali dapat dilakukan terutama untuk 
melenyapkan noda yang telah menahun.        
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HANYA UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK
TUTUP WADAH RAPAT-RAPAT
TIDAK UNTUK DIGUNAKAN PADA BAGIAN DALAM
INFORMASI LEBIH LANJUT LIHAT PETUNJUK YANG 
TERTERA DALAM LEMBAR DATA KEAMANAN BAHAN

SEBELUM MENGGUNAKAN, PENGGUNA TELAH MEMAHAMI KESESUAIAN 
PRODUK YANG AKAN DIGUNAKAN, SERTA SEMUA RISIKO DAN 
TANGGUNG JAWAB YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAANNYA. 
Tidak ada pernyataan atau rekomendasi yang tertera di sini yang mengikat 
secara hukum kecuali jika dokumen ditandatangani oleh pejabat Cortec 
Corporation.
GARANSI TERTERA DI ATAS ADALAH JAMINAN EKSKLUSIF PENGGANTI 
SEMUA JAMINAN BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT DALAM 
PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK SAAT DIPERDAGANGKAN ATAU 
DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN KHUSUS. NAMUN CORTEC 
CORPORATION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA BERBAGAI 
KERUSAKAN ATAUPUN AKIBAT YANG TERJADI KARENANYA.

LIMITED WARRANTY

Semua pernyataan yang tertera di sini, baik informasi maupun rekomendasi berdasarkan uji 
kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Cortec Corporation, namun keakurasian dan 
kelengkapan tidak dijamin. 
Cortec Corporation menjamin semua produk Cortec®  bebas dari kerusakan selama proses 
pengangkutan kepada pelanggan.   Garansi yang diberikan oleh Cortec Corporation  seperti 
yang tertera di dalam Garansi ini hanya berlaku pada produk yang terbukti cacat.  
Pelanggan harus mengklaim produk yang cacat selambat-lambatnya 6 bulan setelah produk 
diterima untuk mendapatkan penggantian produk yang cacat seperti yang dimaksud dalam 
garansi ini, Semua biaya pengiriman produk pengganti ditanggung oleh pelanggan. Cortec 
Corporation tidak bertanggung jawab atas cedera, kehilangan, atau kerusakan yang timbul 
karena kesalahan penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan produk.
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