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INNOVATION IN CLEANING AND PROTECTION
Úw partner op het gebied van reinigen, conserveren en onderhouden



®

CLEANING CARE PRODUCTS INTERNATIONAL BV, AL 15 JAAR ÚW PARTNER IN  
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN REINIGING, BESCHERMING EN ONDERHOUD!

“Hoge kwaliteit producten en minder belasting 
voor Het milieu gaan bij cleaning care products 

international Hand in Hand”.

CCP International BV, of in de volksmond CCPI, is al 15 jaar 
ontwikkelaar en producent van hoogwaardige en profes-
sionele oplossingen op het gebied van reiniging, bescher-
ming en onderhoud. CCPI biedt applicatiebedrijven, actief 
in onder andere de schoonmaak-, gevelonderhoud,- en 
bouwbranche, een uitgebreid scala innovatieve oplossin-
gen aan. Onze oplossingen worden ontwikkeld en gepro-
duceerd conform ISO 9001 kwaliteiten, 14001 milieuricht-
lijnen en GMP+ normen. Dat betekent dat milieuaspecten 
en effecten bewust zijn afgewogen en geborgd.

CCPI beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in 
het leveren van tailormade oplossingen voor vrijwel alle  
ondergronden en type projecten. Door onze bredere 
kijk op reinigings-, en conserveringsuitdagingen, voort-
komend uit de dagelijkse praktijk en onze technische 
knowhow, zijn wij in staat om per project of probleem een 
maatwerkoplossing te verzorgen. Daarbij zorgt de hoge 
kwaliteit van de toegepaste ingrediënten in onze produc-
ten, voor een duurzamere werking en daardoor voor een 
optimaal resultaat.

De oplossingen van CCPI komen voort uit ons streven 
naar het ontwikkelen van innovatieve, veilige, minder 
milieubelastende en waar mogelijk emissie neutrale  
reinigings- en conserveringsproducten. Daarnaast speelt 
de mate van gebruiksvriendelijkheid een bijzonder grote 
rol binnen de ontwikkelingen in onze R&D-afdeling.
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SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN REINIGEN EN CONSERVEREN

Het fundament van CCPI als organisatie is, naast het aanbieden van een totaalconcept aan producten, vooral 
de aanwezige technische knowhow waardoor er vrijwel altijd een passende oplossing wordt geboden voor 
de gestelde probleemstelling! CCPI werkt graag projectmatig en oplossingsgericht om zo samen met haar 
partners bevredigende resultaten te behalen. Een mooi voorbeeld hiervan is ons unieke CCPI Conditiescore 
Systeem.

CCPI heeft een aantal kernwaarden hoog in het vaandel staan. Door enerzijds kwalitatief hoogwaardige 
producten aan te bieden en anderzijds de drang om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen is innovatie 
een van de belangrijkste kernwaarde binnen CCPI. CCPI tracht hiermee haar verantwoordelijkheid te nemen 
om zo de kwaliteit van de gehele branche naar een hoger niveau te brengen. Dit doen wij tevens door het 
geven van cursussen, hiermee trachten wij de kennis bij onze partners op een hoger niveau te brengen wat 
uitendelijk leidt to betere resultaten.

Als flexibele partner zijn wij in staat om in te springen op de nieuwste ontwikkelingen en daarbij tevens 
oog te hebben voor maatwerkoplossingen. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar innovatieve, veiligere en 
milieuvriendelijkere grondstoffen om toe te passen binnen ons huidige pakket of voor het ontwikkelen van 
nieuwe innovaties. Hierbij tracht CCPI samen met haar partners vooruitstrevend te zijn binnen de markt.
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CCPI: 15 JAAR VOL PASSIE EN INNOVATIE!

Het jaar 2021 belooft een bijzonder jaar te worden in vele opzichten. Hopelijk komt er langzaam een einde aan 
de wereldwijde COVID-19 pandemie met de komst van veel belovende vaccins. Dit zou voor zowel de economie 
als de samenleving kunnen zorgen voor een zucht van verlichting. Uiteraard hopen wij dat een ieder gezond 
blijft en we met ze alle weer terug kunnen naar het “oude”. 

Voor CCPI is 2021 ook een bijzonder jaar, wij vieren in 2021 ons 15-jarig bestaan en daar zijn wij uiteraard zeer 
trots op. Binnen onze organisatie zijn wij niet zo van het terugkijken maar meer van het vooruit kijken. Toch 
 kijken we stiekem terug op de afgelopen 15 jaar en zien we een gestaagde ontwikkeling en groei van ons bedrijf 
waarbij we altijd onze eigen koers zijn blijven varen. Onze focus ligt op innovatie en service, op een stukje extra 
aandacht en onderbouwing en te alle tijden kwaliteit prefereren boven kwantiteit. 

Bij CCPI kijken we niet naar producten maar naar oplossingen, is flexibiliteit een kernwaarde en vormt een  
ondergrond altijd het startpunt welke de aandacht moet krijgen die het verdiend. Al 15 jaar hebben wij geen 
acties met 3 voor de prijs van 2 of geven wij geen reeds voor gecalculeerde kortingen of andere sigaren uit eigen 
doos. Hebben wij geen waslijst aan vertegenwoordigers die afgerekend worden op omzet maar specialisten die 
oog en aandacht hebben voor de uitdagingen van uw project. We maken ons altijd hard voor een passend en 
gefundeerd applicatieadvies met eventueel projectbegeleiding en/of een bijpassend tailormade onderhouds-
programma.

In de komende jaren zullen wij onze partners blijven onder-
steunen met een hoog serviceniveau zoals u dat van ons 
gewend bent. Ook blijven wij innoveren omdat stilstaan  
uiteindelijk achteruitgang betekent. CCPI wil haar verant-
woordelijkheid nemen om het kennisniveau binnen ons 
marktsegment naar een hoger niveau te brengen. Dit doen wij 
reeds en blijven wij ook doen o.a. door het geven van in-house  
cursussen en trainingen. Het doel hiervan is niet zozeer om 
onze producten te verkopen maar om de aanwezige tech-
nische kennis binnen CCPI ook te delen met onze partners.  
Dit resulteert uiteindelijk in een hoger kwaliteitsniveau dat 
goed is voor de gehele branche.

De komende tijd zullen wij enkele nieuwe innovaties intro-
duceren waarmee wij de volgende stap willen zetten in het 
ontwikkelen van ons pakket aan oplossingen. CCPI zal ook 
de komende jaren vasthouden aan de koers die wij al 15 jaar 
volgen. Met het vertrouwen en geïnspireerd door de vele 
positieve bijdragen van onze partners en eindgebruikers zul-
len wij blijven werken aan innovatieve en vooruitstrevende 
oplossingen op het gebied van reiniging, bescherming en 
onderhoud. 
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TOP NOTERING VOOR CCPI IN LANDELIJK INKOOPONDERZOEK!

Medio 2020 publiceerde het vaktijdschrift  
Service Management het inkooponderzoek  
genaamd Partner of Choice. Dit onderzoek 
brengt een totaaloverzicht van de beste leve-
ranciers voor producten en diensten, in diverse 
branches. Het Nederlandse Partner of Choice 
onderzoek is erop gericht om professionals 
op weg te helpen in het opstellen van een  
longlist om de juiste keuze in leveranciers te ma-
ken. Per vakgebied heeft Service Management  
onder beslissers een onderzoek uitgevoerd op 
onderwerpen waar de doelgroep direct verant-
woordelijk voor is, of waar ze een grote invloed 
hebben in het aankoopproces.

In de categorie Reinigingsmiddelen is CCPI 
in de top 5 geëindigd. Wij zijn hier uiteraard  
verheugd en zeer trots op. Het is een compli-
ment voor het gehele team van CCPI. Het hele 
jaar mogen wij het keurmerk Preferred Partner 
of Choice voeren.

Ook enkele partners van CCPI vielen in de 
prijzen. Zo vinden we onze dealers Hijman 
Schoonmaakartikelen en Haagclean Products 
aan in de categorie inkoop via groothandels.  
Uiteraard ook een schitterend resultaat voor 
onze partners! 
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PRECLEAN®: DÉ REINIGINGSLIJN VOOR DE ECHTE PROFESSIONAL!

Onze PreClean® lijn bevat een scala aan reinigingsmiddelen die de oplossing bieden voor vrijwel alle schoon-
maakuitdagingen. Schoonmaak betreft het eenmalig of periodiek reinigen van ondergronden door deze te  
ontdoen van iedere vorm van verontreiniging. Met de PreClean® productrange is de oplossing voor elk type 
vervuiling dichtbij. 

De PreClean® lijn bevat producten die toepasbaar zijn op vrijwel alle typen ondergronden. De PreClean®  
producten kenmerken zich door de hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. In tegenstelling tot  
conventionele reinigingsmiddelen zijn de PreClean® producten samengesteld op basis van innovatieve  
detergenten en zo groen mogelijke grondstoffen met als doel het breken van de verbinding tussen de 
ondergrond en de aanwezige verontreiniging. Dit proces wordt ook wel de-emulgeren genoemd. 

De focus binnen de PreClean® lijn ligt met name op het zo veilig mogelijk maken van reinigingswerkzaam-
heden voor de gebruiker, het milieu, de te behandelen ondergrond en de omliggende ondergronden.  
Dit komt in de praktijk naar voren door o.a. het toevoegen van zogeheten inhibitors aan onze  
producten en het gebruik maken van de meest innovatieve (groene) grondstoffen. Onze doelstelling is niet 
om een ondergrond te “etsen” maar om deze grondig te reinigen. Daarnaast blijven wij onze oplossingen 
verder innoveren en verbeteren. Dit op basis van onze eigen praktijkvoorbeelden en de feedback die wij 
ontvangen van onze partners. 

De PreClean® producten zijn complementair en kunnen zo altijd de beste oplossing bieden voor speciale 
reinigingsvraagstukken.
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Aan het beperken van de risico’s voor de gebruiker en het  
minder belasten van het milieu hecht CCPI veel waarde. Vanuit  
deze gedachte heeft CCPI de PreClean® SoftEco lijn ontwikkeld.  
Deze productlijn bestaat inmiddels uit drie producten:

• PreClean® SoftEco ZR
• PreClean® SoftEco AL

Deze producten hebben gemeen dat het reinigingsproducten zijn 
met als basis, innovatieve non-toxische waterstofverbindingen. 
Zo kan PreClean® SoftEco ZR uitstekend zure reinigingsmiddelen  
vervangen en kan PreClean® SoftEco AL uitstekend alkalische  
reinigingsmiddelen vervangen. Groot voordeel van de PreClean® 
SoftEco producten is dat zij wel de krachtige werking hebben 
van reguliere zure of alkalische reinigingsmiddelen maar niet de  
toxische en corrosieve eigenschappen. 

Zowel PreClean® SoftEco ZR als PreClean® SoftEco AL worden door 
de U.S. EPA beschouwd als veilig voor de gebruiker en 100% biolo-
gisch afbreekbaar. Bijkomend voordeel is dat de producten niet in 
het bezit zijn van een CLP-verordening en dus geen H & P zinnen 
hebben. De SoftEco producten tasten derhalve het milieu niet aan 
en voldoen daarmee aan de brede vraag naar reinigingsproducten 
die echt een bijdrage leveren aan het verminderen van de veront-
reiniging van onze leefomgeving. 

Zoals eerder beschreven hebben de PreClean® SoftEco producten 
wel een krachtige werking en zijn ze derhalve uitermate geschikt 
voor verschillende reinigingsvraagstukken. Zo is PreClean® SoftEco 
ZR speciaal ontwikkeld voor het doeltreffend verwijderen van hard-
nekkige anorganische, atmosferische en minerale vervuiling op  
bijvoorbeeld metselwerk, beton, glas en damwandpanelen. 

PreClean® SoftEco AL is speciaal ontwikkeld voor het veilig  
verwijderen van organische en biologische verontreiniging op glad 
beton, natuursteen, glas, damwandpanelen, volkern beplating, 
kunststof kozijnen, gecoate en geanodiseerde aluminium kozijnen,  
vliesgevels en gevelbeplating.

SOFTECO LIJN: BIJZONDER VEILIGE OPLOSSINGEN VOOR GEBRUIKER, ONDERGROND EN MILIEU



®

STATEMENT CLEANING CARE PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. INZAKE CCPI ECOLABEL:

Cleaning Care Products International B.V. (hierna CCPI) heeft het gebruik van minder milieubelasten-
de grondstoffen en eindproducten hoog op de agenda staan. Om deze doelstelling verder zichtbaar 
en bovendien meetbaar te maken lanceert CCPI een eigen label waarmee ecologische producten 
kunnen worden herkend. Om aan dit label te voldoen worden enkele streng geselecteerde criteria 
opgesteld waaraan het desbetreffende product dient te voldoen.

De markt van o.a. reinigingsmiddelen, specifiek die van gevelreinigingsproducten, kan gezien  
worden als een vrij conservatieve markt op dit gebied. Veelal zien wij producten die in de praktijk 
gebruikt worden die naast schadelijk voor de gebruiker en de ondergrond ook zeer milieubelastend 
zijn. Het gebruik van dit soort producten hangt ook samen met de aanwezige verontreiniging en het 
beschikbare budget van de applicateur. 

CCPI zet al jaren hoog in op het verder verduurzamen van haar productgamma, een mooi voor-
beeld zijn onze PreClean® SoftEco ZR en PreClean® SoftEco AL. Zo werken wij nauw samen met onze 
grondstoffenleveranciers om de ingrediënten die toegepast worden in onze reinigingsmiddelen zo 
milieuvriendelijk als mogelijk te krijgen. Zodra wij een bestaande grondstof kunnen vervangen voor 
een milieuvriendelijkere variant voeren wij deze verandering door. Met ons nieuwe ecolabel trach-
ten we het bewustzijn binnen de markt verder te vergroten en men een keuze te geven voor het  
toe te passen reinigingsmiddel.

Onderstaand onze criteria waaraan de producten die een ecolabel mogen voeren aan moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor het CCPI EcoLabel:

1. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van natuur identie-
ke grondstoffen (synthetische grondstoffen welke moleculair  
gelijk zijn aan een natuurlijke grondstof ).

2. Producten dienen 100% biologisch afbreekbaar te zijn (conform 
Verordening (EG) nr. 648/2004).

3. Producten dienen geen gevaar te vormen voor het aquatisch 
milieu voor zowel de korte als lange termijn.

4. Producten dienen een geringere milieubelasting te hebben dan 
een vergelijkbaar product (biologisch zuurstofverbruik).

5. Een significante beperking van emissies en niet duurzaam  
energieverbruik bij de productie van het product (CO₂-uitstoot)

6. Geen gebruik van palmolie
7. Gebruiksvriendelijker door het gebruik van neutrale grondstof-

fen.
8. Veiliger voor de gebruiker, maximaal gevarensymbool (GSH07) 

en/of toegevoegde inhibitor.
9. Hoger rendement door een lagere toe te passen dosering in 

vergelijk met een vergelijkbaar product.
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PRECARE®: DUURZAME, REVERSIBELE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE BESCHERMSYSTEMEN

De PreCare® lijn bevat de reversibele conserveringen 
van CCPI. Door objecten na reiniging te conserveren 
worden deze verduurzaamd en blijven de objecten 
langer in een technisch en esthetisch goede conditie. 
Conserveren zorgt er daarnaast voor dat de objecten 
na hernieuwde vervuiling gemakkelijker te reinigen 
zijn. 

De oplossingen binnen de PreCare® lijn kenmerken 
zich door een hoge kwaliteit en mate van gebruiks-
vriendelijkheid. De PreCare® lijn bevat uitsluitend 
1-componentige producten waardoor deze gemakke-
lijker te verwerken zijn bij de applicatie. 

Daarnaast zijn de coatingsystemen in de PreCare® 
lijn ten alle tijden reversibel. Zo kunnen de PreCare®  
producten altijd verwijderd worden wanneer er  
gedurende of enige tijd na de applicatie onverhoopt 
een probleem ontstaat. De oplossingen binnen de Pre-
Care® lijn zijn uitermate geschikt voor conditiescore 
1,2 of 3 binnen ons CCPI Conditiescore Systeem. 

Ondanks de hoge mate van reversibiliteit  
voorziet de PreCare® lijn in de behoefte naar duurzame 
oplossingen op het gebied van conservering. Zo biedt 
de PreCare® lijn oplossingen aan die qua duurzaam-
heid variëren van 6 maanden tot 5 jaar, afhankelijk van 
de ondergrond en situatie.
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PRECARE EASYPROTECT®: INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR CONSERVEREN EN ONDERHOUDEN

PreCare® EasyProtect is een transparante  en reversibele conservering toepasbaar op vrijwel alle gladde gevelma-
terialen. PreCare® EasyProtect is bijvoorbeeld uitstekend toepasbaar op Trespa, Plastisol, damwandprofielen en 
aluminium. PreCare® EasyProtect is niet filmvormend, zelfopofferend en heeft sterk conserverende eigenschappen 
waardoor behandelde ondergronden vuil- stof- en waterafstotend worden.  

Door de unieke eigenschappen van PreCare® EasyProtect is het extreem duurzaam in gebruik. Zo kan PreCare® 
EasyProtect gemakkelijk verdund worden in een ratio van 1:500 tot 1:1000! Daarnaast kan PreCare® EasyProtect 
eenvoudig aangebracht worden middels bijvoorbeeld een osmose glasbewassingssysteem. PreCare® EasyProtect 
heeft een levensduur van circa 6 maanden. Door deze levensduur en de gemakkelijke applicatie past PreCare® 
EasyProtect uitstekend binnen een gevelonderhoudsprogramma. Zo kan PreCare® EasyProtect eenvoudig ingezet 
worden bij het onderhouden van een reeds eerder aangebrachte conservering met bijvoorbeeld PreCare Reno-
Coat® of PreCare RenoCoat® Brilliance. Op deze manier blijft de conserveringslaag technisch en estetisch in een 
betere staat wat de alghele levensduur van de conservering significant verlengd.

Kenmerken: 
• Niet filmvormend en reversibel 
• Toepasbaar op vrijwel alle gladde gevelmaterialen
• Sterk duurzame conserverende eigenschappen  

(periode van circa 6 maanden). 
• Extreem economisch in gebruik (materiaalverbruik  

circa 240 tot 320 m2 per liter en verdunning 1:500 
tot 1:1000). 

• Eenvoudige applicatie (bijv. i.c.m. een osmose  
glasbewassingsysteem).

• Geschikt voor zowel eenmalig conserveren als het  
onderhouden van een conserveringslaag binnen 
een gevelonderhoudsprogramma.

• Sterk afparelend effect door de hydrofobe  
eigenschappen. 

• Aantrekkelijke prijs per liter 
• Relatief weinig kosten per m2 door eenvoudige  

applicatie. 
• Ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten en

technologieën.
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DE RENOCOAT® FAMILIE: AL JAREN TOONAANGEVEND! 

PreCare RenoCoat® is vanaf de allereerste dag dé toonaangevende oplossing voor het reversibel conserveren 
en beschermen van bijvoorbeeld bijvoorbeeld Trespa, kunststof, RVS, gemoffeld en geanodiseerd aluminium. 
PreCare RenoCoat® differentieert zich van andere door de combinatie van een uitstekende technische duur-
zaamheid en de mate van gebruikvriendelijkheid. PreCare RenoCoat® heeft zich inmiddels ruim bewezen in 
diverse onderhoudsprogramma’s en/of MJOP’s op projecten in zowel binnen- als buitenland. 

In de inmiddels 15 jaar waarin PreCare RenoCoat® verkrijgbaar is op de markt heeft CCPI het systeem altijd 
doorontwikkeld en verbeterd. Naast het verbeteren van de conservering zijn er in de loop van de jaren meer-
dere RenoCoat® extensies geintroduceerd waarmee een heuse RenoCoat® familie is ontstaan. 

Zo bestaat de RenoCoat® familie inmiddels uit onder andere PreCare RenoCoat® Stone HS voor het duur-
zaam beschermen van minerale ondergronden en  uit PreCare RenoCoat® Wood HS voor het verduurzamen 
van houten ondergronden. Voor glas biedt PreCare RenoCoat® Glass NV een hoogwaardige en duurzame  
bescherming welke o.a. frequent wordt toegepast in zwembaden of andere situatie waarin glas te maken 
krijgt met een zeer hoge vuilbelasting. 

Recente toevoegingen aan de RenoCoat® familie zijn PreCare RenoCoat® Brilliance en PreCare RenoCoat® 
Finish. Beide conserveringen zijn evenals de originele PreCare RenoCoat® toepasbaar op Trespa, kunst-
stof, gemoffeld en geanodiseerd aluminium. Het verschil is dat beide producten beter toepasbaar zijn op  
ondergronden welke technisch en esthetisch verder gedegradeerd zijn en dus in een hogere conditiescore 
vallen binnen ons CCPI Conditiescore Systeem. Ook in de komende jaren zullen wij de bestaande producten 
verder verbeteren en innoveren en kunt u ook binnen de RenoCoat® familie nog innovaties verwachten.   
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PRECARE RENOCOAT® FINISH MAAKT RENOCOAT® FAMILIE COMPLEET!

 PreCare RenoCoat® Finish is de nieuwste aanwinst binnen de RenoCoat® familie. Met PreCare RenoCoat® Finish  
rekken we de mogelijkheden om te blijven conserveren met reversibele beschermsystemen verder op. Dit geheel 
in lijn met onze visie en onze voorkeur voor het conserveren met reversibele, niet filmvormende beschermsyste-
men. 

PreCare RenoCoat® Finish is hét antwoord op ondergronden die door achterstallig of onjuist onderhoud sterk zijn 
gedegradeerd. Met ons unieke en exclusief ontwikkelde CCPI Conditiescore Systeem kunnen we ondergronden 
categoriseren aan de hand van de huidige technische staat en op basis hiervan het meest geschikte bescherm-
systeem bepalen. Met PreCare RenoCoat® Finish verleggen we de grens, daar waar reversibele, niet filmvormen-
de beschermsystemen niet toereikend genoeg zijn. Waar PreCare RenoCoat® geschikt is voor ondergronden die  
vallen in conditiescore 2 en PreCare RenoCoat Brilliance voor ondergronden die vallen in conditiescore 3 is PreCare  
RenoCoat® Finish zelfs toepasbaar in conditiescore 4.

 PreCare RenoCoat® Finish biedt dus een reversibel  
alternatief tegen het conserveren van ondergronden 
middels de meer risicovolle filmvormende bescherm-
systemen. Het wordt dus mogelijk om veel meer  
ondergronden die technisch gezien in een slechtere 
staat zijn, te conserveren middels een zelfopofferend 
en niet filmvormend beschermsysteem. Dit betekent 
voor applicatiebedrijven een hoger rendement en veel 
lagere risico’s! 

Door het verder verleggen van de grens past  
PreCare RenoCoat® Finish dus ook uitstekend binnen 
een gevelonderhoudsprogramma of MJOP gestuurd  
onderhoudsplan. Qua duurzaamheid biedt PreCare 
RenoCoat® Finish een levensduur afhankelijk van de 
technische staat van de ondergrond tot wel 3 jaar.
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CCPI CONDITIESCORE SYSTEEM

CCPI heeft een totaalpakket met hoogwaardige oplossingen op het gebied van reiniging,  bescherming 
en onderhoud. Deze oplossingen zijn vaak breed toepasbaar en de keuze voor welke oplossing gekozen 
dient te worden hangt af van een aantal factoren. Wat is de materialisatie van de te behandelen ondergrond?  
Zijn er omgevingsfactoren die van belang zijn en invloed hebben op bijvoorbeeld de vuilbelasting?  
Wat is de onderhoudshistorie? Is er al eens een bescherming aangebracht en zo ja betreft dit een filmvormend of 
zelfopofferend systeem en is deze nog aanwezig op de ondergrond? 

Pas als dit soort vragen beantwoord zijn, kan gekeken worden naar de geëigende reinigingsmethodiek op  
basis van de aanwezige verontreiniging(en). Hierbij geldt dat CCPI kiest voor een reinigingsmethodiek die zo veilig  
mogelijk is voor zowel de te behandelen ondergrond alsook voor de gebruiker. In de praktijk zien we nog wel eens 
dat ondergronden gereinigd worden met zwaar etsende of blekende reinigingsproducten omwille de beperkte 
beschikbare tijd en/of budget. Feitelijk ben je als applicatiebedrijf niet aan het reinigen maar aan het etsen waar-
mee de ondergrond sterk (verder) degradeert. Dit is niet meer te herstellen.

Met het CCPI Conditiescore Systeem heeft CCPI een systeem 
ontwikkeld waarbij gesloten, non poreuze ondergronden  
gecategoriseerd kunnen worden op basis van de huidige techni-
sche staat. Dit systeem biedt een gedetailleerde onderbouwing 
voor het toe te passen conserverings- of beschermingssysteem 
en is derhalve zeer geschikt voor een projectmatige benade-
ring i.c.m. een tailormade projectadvies. Steeds vaker treffen we  
ondergronden aan welke zonder enige onderbouwing of onder-
liggende kennis zijn behandeld met vaak alle gevolgen van dien. 
Het CCPI Conditiescore Systeem biedt een gedetailleerde onder-
bouwing met een eventuele budgettering en onderhoudspro-
gramma. Hiermee biedt het systeem een handvat voor zowel 
vastgoedeigenaren, beheerders en applicatiebedrijven.

Het CCPI Conditiescore Systeem omvat een score systeem 
welke loopt van 1 tot 5. Waarbij een score van 1 duidt op een  
vrijwel nieuwe ondergrond en een score van 5 op een onder-
grond die technisch gezien aan het einde van de levensduur zit.  
Het systeem bestaat uit een unieke formule waarbij er waardes  
ingevuld moeten worden voor 8 verschillende variabelen.  
De som van deze 8 waardes bepaald de eindscore en derhalve 
de conditiescore waarin de desbetreffende ondergrond valt. 

Zodra een ondergrond vervolgens gereinigd is, volgt een  
verdere inspectie van de technische staat van de ondergrond.  
Dit noemen wij de 0-situatie. Daarbij wordt de ondergrond  
gecategoriseerd en wordt bepaald welk conserveringssysteem 
geschikt is. CCPI heeft een sterke voorkeur voor reversibele niet 
filmvormende beschermsystemen. Dit vanwege de gebruiks-
vriendelijkheid en kleinere risico’s aangaande de applicatievoor-
waarden in vergelijking met filmvormende beschermsystemen.

Grofweg kunnen we de conserveringen van CCPI 
onderverdelen in verschillende categorieen:
• Reversibel en niet filmvormend
• Semipermanent filmvormend
• Permanente (2-componentige) beschermsys-

temen op kleur
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CCPI CONDITIESCORE SYSTEEM

Conditiescore 1 t/m 3 consolideert de ondergrond en geeft deze levensduur verlengende eigenschappen.  
Hierdoor wordt dan voor de investeerder, eigenaar en/of beheerder de economische levensduur langer en heeft 
daardoor een hoger rendement op zijn investering. Mocht een score bovenin of onderin een van de conditiescores 
vallen kan er een overlapping zijn in het scoringsniveau.

Zodra de ondergrond gecategoriseerd is volgt de keuze voor het toe te passen beschermsysteem i.c.m. het plaat-
sen van referentieproeven. Hierbij is de technisch staat van de ondergrond (conditiescore) en de scope van onze 
opdrachtgever leidend. 

Het bepalen van het toe te passen beschermsysteem is daarnaast afhankelijk van de diverse eigenschappen en 
kenmerken van het beschermsysteem. Elk beschermsysteem heeft zijn eigen unieke eigenschappen en op deze 
manier kan per project dus aan de hand van enerzijds de technische staat van de ondergrond en anderzijds de 
eigenschappen van het beschermsysteem de juiste keuze(s) gemaakt worden. Met andere woorden een zeer  
gedetailleerd verhaal met daarbij alle benodigde technische onderbouwing.

CCPI gelooft niet in het eenmalig reinigen en conserveren van ondergronden maar geeft de duidelijke voorkeur 
voor MJOP gestuurde onderhoudsprogramma’s. In de praktijk komen we steeds vaker ondergronden tegen die, 
mede door achterstallig of verkeerd onderhoud, in conditiescore 4 of 5 zitten. Voor deze ondergronden is het 
opstellen van een MJOP een vereiste doordat de ondergrond dan behandeld dient te worden met levensduur ver-
lengende systemen. 

Ook voor ondergronden die een score van 1, 2 of 3 krijgen is het opstellen van een MJOP essentieel om te  
voorkomen dat over 10 of 20 jaar alsnog naar filmvormende beschermsystemen gegrepen moet worden.  
Nieuwe ondergronden kunnen eenvoudig onderhouden worden met periodieke onderhoudsbeurten om de  
ondergronden zowel technisch alsook esthetisch in een goede staat te behouden.



®
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OPINIE & VISIE: TECHNISCH EN ESTHETISCH ONDERHOUD NIEUWE OBJECTEN

Technisch en esthetisch onderhoud is de beste verdediging voor uw nieuwe metalen gevel en zijn assets

Technisch en esthetisch onderhoud is de beste verdediging voor uw nieuwe gevel wanneer deze is voorzien 
van bijvoorbeeld een  poedercoating, natlak (PVDF) coating of geanodiseerde bescherming. Door invloed van 
bijvoorbeeld UV, inwerking van atmosferische verontreiniging, biologische vervuiling zoals mossen, algen en 
vogel- en insecten fecaliën kunnen de kleuren, glans en vuil-, en vochtwerende beschermende  eigenschap-
pen van de zorgvuldig ontwikkelde coating snel degraderen.

Om dit te voorkomen hebben de fabrikanten gezamenlijk met de branchevereniging VMRG de Kwaliteitsei-
sen en Adviezen opgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd. In deze kwaliteitseisen en adviezen is een  
uitgebalanceerd reinigings-, en onderhoudsprogramma opgesteld met daarin opgenomen werkmethodieken, 
frequenties en aanbevelingen. Het minimaal 2 maal per jaar reinigen (afhankelijk van o.a. de locatie, verwach-
te verontreiniging en geveldetaillering) van de buitenschil is daarbij een onmisbare onderhoudsactiviteit en  
garantievoorwaarde. 

Om verontreiniging van de gevels afdoende te verwijderen en krasvorming door zand en andere scherpe  
losse verontreiniging te verwijderen is eerst afspoelen met schoon stromend water, daarna reinigen met een 
pH neutraal en niet agressief reinigingsproduct ondersteunt door microvezel spons of pad een vereiste, immers 
wrijven met droge doeken beschadigt meer dan dat het reinigt (neem het bewassen van de lak van uw auto 
maar als voorbeeld).

Voor het spoelen kan ook gebruik gemaakt worden van reverse osmose of gedemineraliseerd water van een  
gebouw gebonden installatie of een mobiele unit. Het proceswater bij deze methodiek, hoeft bij regulier  
periodiek onderhoud niet opgevangen te worden (zie infoMill), er kan dikwijls worden volstaan met een  
melding bij de plaatselijke autoriteiten. Resumerend lijkt dit dus een simpel en duidelijk verhaal echter de  
waarheid is weerbarstiger.

EMA te Amsterdam EPO te Rijswijk
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Discussies over filmvormende of poriën vullende oppervlakte beschermsystemen versus zelfopoffe-
rende reversibele wasachtige conservering van nieuwe metalen of kunststof geveldelen

Ingegeven door een aantal praktijkvoorbeelden van de afgelopen periode willen wij hier stil staan bij de keu-
ze voor de geëigende conservering van nieuwe metalen of kunststof geveldelen. Ondanks de door de VMRG 
opgestelde kwaliteitseisen en adviezen en de garantievoorwaarden van de leveranciers doemt de discussie 
hierover keer op keer weer op. Onze visie is hierin volstrekt duidelijk. Dit ondanks het feit dat ook wij slimme  
transparante of gepigmenteerde filmvormende en poriën vullende beschermingsproducten in ons pakket hebben 
en deze verder ontwikkelen, blijft periodiek reinigen en reversibel conserveren onze uitgangspositie bij nieuwe  
gebouwen. Dit geheel in lijn met ons ontwikkelde CCPI Conditiescore Systeem.

Ondanks onze uitgebreide R&D afdeling, praktijkkennis en onze voortdurende inspanningen een “perfecte“  
after-market oppervlakte bescherming te creëren past ons in dit kader enige bescheidenheid. De huidige stand 
der techniek maakt het voldoen aan de product specificaties uit de onderhouds-, en garantie eisen m.b.t. de pH 
waardes en aanwezige solvents in de after-market producten een grote uitdaging. De kwaliteit van de huidige 
oppervlaktebehandelingen zoals bijvoorbeeld poedercoating, natlakken (PVDF) coatingsystemen of anodise-
ren zijn van een zeer hoog kwaliteitsniveau en een juiste applicatie van deze coatings wordt d.m.v. het Qualicoat  
geborgd. De coating en beschermsystemen  van nieuwe aluminium, metalen of kunststof geveldelen wordt 
door de coatingfabrikanten zoals bijvoorbeeld AKZO en PPG voor periodes van wel 20 tot 30 jaar op glans, kleur 
en duurzaamheid gegarandeerd, uiteraard mits onderhouden conform de daarvoor geldende onderhouds-, en  
garantievoorschriften.

We kunnen stellen dat het periodiek reinigen van deze 
nieuwe ondergronden en het wasachtig reversibel 
conserveren de levensduur, technische conditie en 
uitstraling aanzienlijk verlengt en volledig past in het 
onderhoudsregime zoals opgesteld door de coating en 
gevelfabrikanten. Het desondanks aanbrengen van een 
niet reversibele filmvormende coating, bescherming 
of poriën vuller is daarom een diskwalificatie van de  
coating en gevelfabrikanten, die bij de productie van 
hun coatings en gevels eigenschappen als zeer hoge 
UV- en corrosiebestendigheid, glans- en kleurbehoud 
en een lange levensduur als scoop hebben. 

Voor renovaties van oudere oppervlaktebehandelin-
gen, revitalisatie van gevels, achterstallig onderhoud 
of bij oppervlakte schades is het opnieuw aanbrengen 
van een coating c.q.  oppervlaktebescherming uiter-
aard wel een optie,  maar ook hier dient een grondig 
onderzoeks-, en voorbereidingstraject aan vooraf te 
gaan.



®

RenoShield® 
Hét eerlijke en duurzame coatingsysteem! 

Het programma:
 
RenoShield is een nieuw, exclusief, innovatief en op zichzelf staand programma binnen de merk  
portofolio van CCPI. Het RenoShield programma omvat een serie van innovatieve unieke bescherm-
systemen, speciaal door CCPI ontwikkeld, om toegepast te worden op zeer sterk verweerde c.q.  
verkrijtte licht poreuze ondergronden (conditiescore 4. Het doel van de verschillende beschermsys-
temen is het verlengen van de levensduur van ondergronden die praktisch gezien aan het einde van 
zowel de technische als esthetische levensduur zijn.  

Het RenoShield programma kenmerkt zich door een realistische en no-nonsens aanpak. De RenoShield 
oppervlakte coatings, die onderdeel zijn van het RenoShield programma, zijn ontwikkeld als oplos-
sing voor vastgoedeigenaren en beheerders die op een steeds toenemende frequentie geconfronteerd 
worden met ondergronden die zonder onderliggende kennis en kunde behandeld worden met vele 
verschillende soorten beschermsystemen die beschikbaar zijn op de markt. Hierbij zijn bepaalde belof-
tes c.q. garanties in onze ogen verre van realistisch. Steeds frequenter komen wij projecten tegen waar 
opdrachtgevers met de handen in het haar zitten. 

Op het gebied van beschermingsproducten c.q. coatings heeft CCPI een duidelijke visie en voorkeur 
voor niet permanente, reversibele beschermingsystemen. Dit door de vele risico’s en constant verschil-
lende omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het aanbrengen van dit soort 
systemen. Mede door de steeds grotere vraag vanuit onze relaties en opdrachtgevers en de groei in  
projecten waarbij ondergronden aan het einde van hun levensduur zijn heeft CCPI een nieuw  
programma ontwikkeld waarmee voorzien kan worden in de vraag binnen een zo gecontroleerd  
mogelijke setting. 
 
Met het RenoShield programma tracht CCPI ondergronden en projecten die technisch gezien aan het 
einde van hun levensduur zijn middels een meerjarenonderhoudsprogramma nieuw elan te geven.  
Dit alles onder strikte voorwaarden en condities. Met het RenoShield programma tracht CCPI geen 
nieuw conserveringsproduct op de markt te brengen maar een compleet onderhoudsprogramma 
waarbij de projecten en opdrachtgevers de aandacht krijgen die zij verdienen. 
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RenoShield® 
Hét eerlijke en duurzame coatingsysteem! 

Het RenoShield programma is MJOP (5 of 10 jaar) gestuurd en is specifiek ontwikkeld om een con-
stant technisch en esthetisch kwaliteitsniveau te borgen met daarbij een overzichtelijk budgettair prijs 
niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de recent gewijzigde VMRG-onderhoudsvoorschriften. 

Het RenoShield programma is een zeer intensief en omvangrijk programma waarbij het project een 
aantal fases doorloopt. Deze fases zijn bedoeld om de kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te 
houden. Het RenoShield programma eist een totale commitment van zowel vastgoedbeheerder,  
applicateur als producent. Zo is het RenoShield programma exclusief bedoeld voor vastgoedbeheer-
ders en/of eigenaren. Kunnen uitsluitend en exclusief applicateurs die een uitgebreide cursus gevolgd 
hebben participeren in het programma. Dient er 1 vast aanspreekpunt te zijn op het project van de 
applicateur en dient er jaarlijks verplicht een opfriscursus gevolgd te worden om toegang te blijven 
houden tot het RenoShield programma.

Het RenoShield programma omvat o.a. een uitgebreide projectinspectie, het plaatsen van referen-
tieproeven op diverse plaatsen van het project, een uitgebreide adviesrapportage incl. MJOP, een  
opstart waarbij de vaste contactpersoon van CCPI aanwezig is, tussentijdse projectinspecties en een 
oplevering waarbij zowel CCPI, de applicateur als de opdrachtgever bij aanwezig is en eventueel de 
uitgifte van een garantie- en onderhoudsverklaring. Ook na het uitvoeren van de nulbeurt blijft CCPI  
betrokken. Zo wordt jaarlijks het project gecontroleerd en bepaald of voldaan wordt aan de opgestelde  
onderhoudseisen. Het RenoShield programma omvat resumerend dus een samenwerking in de vorm 
van een abonnement waarbij de vastgoedbeheerder, leverancier en applicateur zich verenigen met als 
doel het project op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen.



®

RenoShield®
Hét eerlijke en duurzame coatingsysteem! 

Praktijkvoorbeeld: De Delftse Poort te Rotterdam

Het RenoShield® programma wordt vandaag de dag reeds in de praktijk toegepast. Een mooi voor-
beeld is de bekende Delftse Poort aan het Weena te Rotterdam. Gedurende het jaar 2018 is hier een 
start gemaakt met het reinigen en conserveren van alle aluminium vliesgevels en dakranden. 

De aluminium ondergronden zijn mede door de ligging in het centrum van Rotterdam en de 
UV belasting sterk verkrijt en verweerd. Conventionele conserveringsproducten konden zowel  
technisch als esthetisch niet voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Resultaat is een tailor-
made onderhoudsprogramma met bijbehorende nulbeurt met het RenoShield® beschermsysteem. 
 CCPI is intensief betrokken door o.a. het ondersteunen van de applicateur. Op deze manier worden 
goede resultaten gewaarborgd.  
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RenoShield® 
Hét eerlijke en duurzame coatingsysteem! 

Andere voorbeelden:

geÏnteresseerd? neem gerust contact met ons op!
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PRETAGG®: COMPLEET SYSTEEM ALS OPLOSSINGEN TEGEN GRAFFITI

Graffiti is en blijft een maatschappelijk probleem voor vele gemeentes, vastgoedeigenaren en beheerders.  
Met de unieke PreTagg® lijn biedt CCPI een compleet systeem aan als oplossing voor dit hardnekkige probleem. 
De PreTagg® lijn bevat een aantal specifieke reinigers die het u gemakkelijker maken om graffiti te verwijderen 
van vrijwel alle ondergronden. Ondanks de hoge mate van effectiviteit van onze reinigingsmiddelen, blijft het 
verwijderen van aangebrachte graffiti op onbeschermde ondergronden een tijdrovend en moeizaam proces. 
Dit wordt versterkt door de steeds agressievere componenten die in de hedendaagse graffiti gebruikt wordt. 

Met de anti-graffiti coatings en beschermingssystemen uit de PreTagg® lijn worden ondergronden langdurig 
beschermd en zijn deze ondergronden veelal eenvoudiger te reinigen indien er opnieuw graffiti wordt aan-
gebracht.  De PreTagg® lijn bevat zowel zelfopofferende reversibele anti-graffiti coatings als ook permanente 
anti-graffiti coatings. Zoals ook in onze andere productlijnen beperkt CCPI de belasting voor mens, milieu en 
ondergrond bij het graffitivraagstuk tot een minimum.
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PRESPEC®: INNOVATIEVE SPECIALS EN MAATWERKOPLOSSINGEN

CCPI heeft innovatie hoog in het vaandel staan en gaat graag uitdagingen aan!  Met de PreSpec® lijn speelt 
CCPI in op speciale vraagstukken en uitdagingen zoals de gladheidbestrijding gedurende de winterperiode of 
seizoensgebonden verontreiniging tijdens het voorjaar en de zomerperiode. CCPI wil met de PreSpec® lijn haar 
partners extra oplossingen bieden waarbij het zetten van een extra stap op het gebied van productontwikke-
lingen vanzelfsprekend geen probleem is. 

Dit kan ook resulteren in op maat samengestelde private label producten of een gehele productenlijn.  
Wij beschikken over expertise in zowel de zakelijke als ook de retailmarkt en wij laten ons graag uitdagen door 
u. Dit heeft in het verleden al geresulteerd in diverse producten en productlijnen voor enkele van onze part-
ners. Wij gaan altijd samen met u op zoek naar de juiste oplossingen om zo extra waarde te creëren voor u en 
uw klanten!
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PRESPEC® RENOTOP 2-K: DÉ RENOVATIE COATING!
 PreSpec® RenoTop 2-K biedt een unieke kleur en glans herstellende filmvormende bescherming voor  

aluminium en metalen ondergronden waarvan de huidige technische conditie binnen ons CCPI Conditiescore 
Systeem in score 5 valt. Deze score geeft aan dat de desbetreffende ondergrond gecategoriseerd kan worden 
als zijnde “einde levensduur”. PreSpec® RenoTop 2-K kan hierdoor primair worden gezien als een renovatie 
coating die de levensduur van de ondergrond aanzienlijk verlengt. Hierbij geldt dat een behandeling middels 
PreSpec® RenoTop 2-K technisch zorgt voor een uitmuntende bescherming en esthetisch voor een vernieuwde 
look van de behandelde ondergrond.

PreSpec® RenoTop 2-K is verkrijgbaar in vrijwel alle RAL kleuren. Hierdoor is het toepasbaar op vrijwel elk  
project. Na het aanbrengen van het coating systeem wordt geadviseerd deze op te nemen in een tailormade 
onderhoudsprogramma om de conservering voor vele jaren in een goede staat te behouden.
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CURSUSSEN EN TRAININGEN

Een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering 
van CCPI is het overdragen van zoveel mogelijk kennis 
aan onze partners. Het succes van bijvoorbeeld het aan-
brengen van coatingsystemen hangt sterk samen met 
een aantal belangrijke factoren (ondergrond, historie,  
reinigingsmethodiek, voorbehandeling, weeromstan-
digheden etc.). CCPI biedt de mogelijkheid aan om onze 
partners te voorzien van een of meerdere cursussen in ons 
inhouse trainingscentrum. 

In onze cursus Basiskennis Gevelonderhoud ligt de focus 
met name op de verschillende soorten ondergronden en 
type verontreiniging die men in de praktijk tegenkomt. 
Daarnaast wordt dieper ingegaan op de verschillende  
typen reinigingsmiddelen en de eigenschappen daarvan. 

De cursus Coatings, Beschermsystemen en Applicatie 
is een vervolgcursus die een verdiepingsslag is na de  
cursus Basiskennis Gevelonderhoud. In deze cursus ligt de 
focus met name op de diverse typen beschermsystemen 
die er in de markt beschikbaar zijn. 

Wat hiervan de kenmerken zijn en wat de voor- en  
nadelen van de desbetreffende beschermsystemen zijn. 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de cursus het 
bepalen van de randvoorwaarden en de risico’s die er zijn 
bij het aanbrengen van beschermsystemen.



®

ENKELE TOONAANGEVENDE PROJECTEN:

J-Platform Schiphol Airport De Rotterdam, Rotterdam

Europol, Den Haag Acanthus, Amsterdam

UN Studio, Amsterdam Pharos, Hoofddorp







De lijn

Met Impressed Pro Marine heeft Cleaning Care Products 

Intenational B.V. (CCPI) een premium lijn ontwikkelt specifiek 

voor het onderhoud van pleziervaart, exclusieve jachten en 

schepen. Met onze jarenlange ervaring en expertise hebben wij 

een tailormade programma ontwikkeld met daarin innovatieve 

oplossing voor het reinigen, beschermen en onderhouden 

van allerlei soorten ondergronden op- en rondom jachten en 

schepen.

Historie

Al bijna 15 jaar zijn wij actief binnen o.a. de schoonmaak- en 

bouwbranche en hebben wij onze bijdrage geleverd aan 

enkele zeer prestigieuze projecten in binnen- en buitenland. 

De vraag naar onze expertise werd op regelmatige basis 

binnen de maritieme sector gevraagd hetgeen uiteindelijk 

heeft geresulteerd in een tailormade hoogwaardige lijn met 

oplossingen voor pleziervaart, exclusieve jachten en schepen.

Innovatie. 

CCPI streeft er naar gebruik te maken van de meest innovatieve, 

hoogwaardige en milieuvriendelijke grondstoffen. Op deze 

manier zijn onze oplossingen altijd vooruitstrevend waarbij 

wij veel waarde hechten aan gebruiksvriendelijkheid en veilige 

oplossingen.

Onderhoudsprogramma’s. 

Naast het aanbieden van innovatieve, op elkaar sluitende 

producten, trachten wij middels het opstellen van 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ook ervoor te zorgen dat 

ondergronden technisch en esthetisch in optimale staat blijven. 

Onze filosofie is hierbij dat onderhoudsvrij niet bestaat en dat 

“zelfreinigend” een utopie is. Elk jacht of schip is anders en vraagt 

een individuele benadering als het op onderhoud aankomt. Wij 

leveren bij al onze projecten een onderhoudsadvies welke deel 

uitmaakt van het eventuele garantie systeem.

Pr e m i u m  H i g h  Q u a l i t y 
Ya c h t  Ca r e

Het doel

Zowel de productlijn, onderhoudsprogramma’s en eventuele applicatie hebben als doel om uw jacht 

of schip in een optimale conditie te brengen én te houden. Uw enthousiasme in combinatie met onze 

expertise maakt de Impressed Pro Marine lijn tot dé nieuwe standaard binnen de maritieme sector!
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MET CLEANING CARE PRODUCTS INTERNATIONAL  
ALTIJD UITZICHT OP EEN GOED RESULTAAT!

Cleaning Care Products International B.V. (CCPI) - Noord 49 L-M - 2931SJ Krimpen aan de Lek 
www.ccpi.nl - info@ccpi.nl - +31 180 51 26 11 


