®

INNOVATION IN CLEANING AND PROTECTION
Uw partner op het gebied van reinigen en conserveren

®
CLEANING CARE PRODUCTS INTERNATIONAL BV, AL RUIM 12,5 JAAR UW PARTNER IN
PROFESSIONELE REINIGINGS-, ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSMIDDELEN.
CCP International is al ruim 12,5 jaar een ontwikkelaar en
producent van hoogwaardige reinigings-, onderhoudsen beschermingsproducten. CCP International biedt
applicatiebedrijven, actief in onder andere de schoonmaak- en bouwbranche, een uitgebreid scala innovatieve
oplossingen aan. Onze oplossingen worden ontwikkeld
en worden geproduceerd conform ISO 9001 kwaliteiten,
14001 milieurichtlijnen en GMP+ normen. Dat betekent
dat milieuaspecten en effecten bewust zijn afgewogen en
geborgd.
CCP International beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in het leveren van tailormade oplossingen voor
vrijwel alle ondergronden en type projecten. Door een
bredere kijk op reinigings-, en conserveringsuitdagingen,
voortkomend 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 producten, voor een duurzamere werking en daardoor voor een
optimaal resultaat.
De producten van CCP International komen voort uit het
streven naar het ontwikkelen van nieuwe, 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 de R&D afdeling van CCP
International.
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“Hoge kwaliteit producten en minder belasting
voor het milieu gaan bij Cleaning Care Products
International hand in hand”.

SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN REINIGEN EN CONSERVEREN
Het fundament van CCP International 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! CCP International werkt graag projectmatig en oplossingsgericht om zo samen met haar partners bevredigende resultaten te behalen.
CCP International 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 kernwaarden binnen CCP International. CCP International tracht hiermee
verantwoordelijkheid te nemen om zo de kwaliteit van de gehele branche naar een hoger niveau te brengen.
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 nieuwe, verbeterde en
milieuvriendelijkere grondstoffen om toe te passen in ons huidige pakket. Hierbij tracht CCP International
samen met haar partners vooruitstrevend te zijn binnen de markt.
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®
De SoftEco producten: bijzonder veilig voor gebruiker en het milieu!
Aan het beperken van de risico’s voor de gebruiker en het
minder belasten van het milieu hecht CCP International veel waarde.
Vanuit deze gedachte heeft CCP International de PreClean®
SoftEco lijn ontwikkeld. Deze productlijn bestaat inmiddels uit drie
producten:
•
•
•

PreClean® SoftEco ZR
PreClean® SoftEco AL
PreClean® SoftEco Industry NV

Deze drie 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% biologisch 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 verontreiniging 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
hardnekkige 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.
PreClean® SoftEco Industry NV is speciaal ontwikkeld voor het
veilig verwijderen van hardnekkig vuil zoals vet, olie en inkt op
gladde ondergronden zoals bijvoorbeeld vloeren en kunststofwanden. Daarnaast is PreClean® SoftEco Industry NV ook uitstekend te
gebruiken om graffiti te verwijderen en om diverse filmvormende
coatings te verwijderen van een ondergrond.
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®
PreClean®: Dé reinigingslijn voor de echte professional!
De PreClean® lijn bevat een scala aan reinigingsmiddelen dat de oplossing biedt voor vrijwel alle schoonmaakuitdagingen. Schoonmaak betreft het eenmalig of periodiek reinigen van ondergronden door deze te
ontdoen van iedere vorm van verontreiniging. Met de PreClean® product range 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 reinigingswerkzaamheden voor de gebruiker, het milieu, de te behandelen ondergrond en de omliggende ondergronden.
Deze focus 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. Daarnaast zullen wij
altijd onze producten blijven innoveren en ontwikkelen op basis van praktijkvoorbeelden die wij dagelijks
tegenkomen of via de feedback van onze partners.
De PreClean® lijn omvat pH neutrale reinigers, alkalische reinigers, zure reinigers en neutrale, alkali of
zuurvervangende reinigingsproducten. De PreClean® producten zijn complementair en kunnen zo altijd de
beste oplossing bieden voor speciale reinigingsvraagstukken.
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®

PreCare®: Duurzame en gebruiksvriendelijke beschermsystemen:
De PreCare® lijn bevat de conserveringsproducten van
CCP International. Door objecten na het reinigen te
beschermen 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 producten in de PreCare® lijn kenmerken zich
door hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
De PreCare® lijn bevat uitsluitend 1-componentige
producten waardoor deze gemakkelijker te verwerken
zijn bij de applicatie.
Daarnaast zijn de coatingsystemen in de PreCare®
lijn te allen tijden reversibel. Zo kunnen de PreCare®
producten altijd verwijderd worden wanneer er
gedurende of enige tijd na de applicatie onverhoopt
een probleem ontstaat.
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 producten aan die qua duurzaamheid
variëren van 6 maanden tot 5 jaar, afhankelijk van de
ondergrond en situatie.

Pagina 8 van de 28

De RenoCoat ® familie: Al jaren toonaangevend!
PreCare RenoCoat® is sinds de oprichting van CCP International B.V. hét toonaangevend conserverings- en
beschermingsproduct voor bijvoorbeeld Trespa, kunststof, RVS, gemoffeld en geanodiseerd aluminium.
PreCare RenoCoat® kenmerkt zich naast de duurzaamheid door zijn gebruiksvriendelijkheid en de mate van
reversibiliteit. PreCare RenoCoat® heeft zich bewezen in diverse onderhoudsprogramma’s en/of MJOP’s in
binnen- en buitenland.

In de 12,5 jaar waarin het product reeds op de markt is heeft CCP International altijd getracht het
product door te ontwikkelen en verder te verbeteren. Naast het verbeteren van PreCare RenoCoat® is in de
loop van de jaren een RenoCoat® familie ontstaan. Zo zijn er diverse extensies geweest zoals bijvoorbeeld
PreCare RenoCoat® Stone HS voor het duurzaam beschermen van minerale ondergronden of PreCare
RenoCoat® Wood HS en PreCare RenoCoat® Wood Colour voor het verduurzamen van houten ondergronden.
PreCare RenoCoat Glass NV is een hoogwaardig conserveringssysteem voor glas dat o.a. frequent wordt
toegepast in zwembaden of andere situaties waarin glaswerk te maken krijgt met een significante
vuilbelasting.

De laatste toevoeging aan de RenoCoat® familie is PreCare RenoCoat® Brilliance. Dit product is evenals
de originele PreCare RenoCoat® toepasbaar op Trespa, kunststof, gemoffeld en geanodiseerd aluminium.
Het verschil tussen beide producten is dat PreCare RenoCoat® Brilliance beter toepasbaar is op sterk
verweerde ondergronden en daarbij dus esthetisch langer zichtbaar blijft. 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 EasyProtect®: Innovatief conserverings- en onderhoudsproduct!
PreCare® EasyProtect is een transparant reversibel conserveringsproduct voor vrijwel alle gladde
gevelmaterialen. 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 product extreem duurzaam in gebruik.
Zo kan PreCare® EasyProtect gemakkelijk verdund worden in een ratio van 1:500! 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 van het product past het uitstekend binnen een gevelonderhoudsprogramma.
Zo kan PreCare® EasyProtect uitstekend ingezet worden bij het onderhouden van een reeds eerder aangebrachte
conservering met bijvoorbeeld PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat® Brilliance. Op deze manier blijft de
conserveringslaag technisch en estetisch in een betere staat.

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.

PreTagg®: Compleet pakket tegen graffiti!
Graffiti is en blijft een maatschappelijk probleem voor vele vastgoedeigenaren en beheerders. Met de unieke
PreTagg® lijn biedt CCP International een compleet systeem aan als oplossing voor dit 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 conserveringsproducten uit de PreTagg® lijn worden ondergronden
langdurig beschermd en zijn deze ondergronden veelal eenvoudiger te reinigen indien er opnieuw
graffiti wordt aangebracht. De PreTagg® lijn bevat zowel zelfopofferende reversibele anti-graffiti coatings als
ook permanente anti-graffiti coatings. Zoals ook in onze andere productlijnen beperkt CCP International de
belasting voor mens, milieu en ondergrond bij het graffitivraagstuk tot een minimum.

“Voor zowel het verwijderen van graffiti alsook voor het beschermen tegen graffiti is
de PreTagg® lijn dé oplossing”.
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®

PreSpec®: Innovatieve specials en maatwerkoplossingen!
CCP International heeft innovatie hoog in het vaandel staan en gaat graag uitdagingen aan!
Met de PreSpec® lijn speelt CCP International in op speciale vraagstukken zoals de gladheidbestrijding
gedurende de winterperiode of seizoensgebonden verontreiniging tijdens het voorjaar en de zomerperiode.
CCP International wil met de PreSpec® lijn haar partners extra oplossingen bieden waarbij het zetten van een
extra stap op het gebied van productontwikkelingen 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 partners.
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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®

Al 12,5 jaar innovatief en vooruitstrevend!
Het jaar 2018 was voor CCP International een heugelijk jaar. Het was het jaar waarin wij ons 12,5-jarig bestaan
mogen vieren. Time flies when you’re having fun, dit is een bekende uitspraak die zeker betrekking heeft op
CCP International. In de afgelopen 12,5 jaar heeft CCP International haar plek weten te vinden in de markt
met behulp van een aantal belangrijke speerpunten. Zo is een hoge mate van service al sinds de start van het
bedrijf een belangrijke pijler. Snel kunnen schakelen en voorzien in behoeften is onze absolute kracht.
Dit gecombineerd met de aanwezige technische kennis maakt CCP International tot een betrouwbare en
ondersteunende partner voor vele partijen.
CCP International heeft altijd de focus gelegd op het oplossingsgericht meewerken naar een bevredigend
resultaat voor onze relaties en hun opdrachtgevers. Kwaliteit boven kwantiteit en geen productverkoop
maar duurzame totaaloplossingen die zorgen voor continuïteit. Geen mooie verkoopverhalen met onrealistische verwachtingen of acties zoals 3 halen, 2 betalen maar degelijke oplossingen met daarbij de aanwezige
technische kennis om onze partners te ondersteunen.
In de 12,5 jaar heeft CCP International zich gericht op het blijven innoveren en verbeteren van haar reinigingsconserverings- en onderhoudsproducten. Veiligheid voor de gebruiker, ondergrond en het milieu tezamen
met een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van de producten staan hierbij al 12,5 jaar centraal in de
ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

In de komende jaren zullen wij onze partners blijven ondersteunen met een hoog serviceniveau zoals u
dat van ons gewend bent. Ook blijven wij innoveren omdat stilstaan uiteindelijk achteruitgang betekent.
CCP International wil haar verantwoordelijkheid 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
technische kennis binnen CCP International 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 introduceren waarmee wij de volgende stap willen zetten
in het ontwikkelen van ons pakket aan oplossingen. CCP International zal ook de komende jaren vasthouden aan
de koers die wij al ruim 12,5 jaar volgen. Met het vertrouwen en geïnspireerd door de vele positieve bijdragen
van onze partners en eindgebruikers zullen wij blijven werken aan innovatieve en vooruitstrevende oplossingen
op het gebied van reiniging, conservering en onderhoud.

“CCP International is uw partner in innovatieve oppervlakte behandelingen”.
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®

CCP conditiescore systeem dichte ondergronden:
CCP International heeft een pakket aan oplossingen op het gebied van beschermings- en onderhoudsproducten. Deze oplossingen zijn vaak breed toepasbaar en de keuze voor welke oplossing gekozen dient te worden
hangt samen met het op een juiste manier (voor)reinigen van de te behandelen ondergrond en de conditie van
de te behandelen ondergrond.
Grofweg kunnen we de beschermsystemen van CCP International onderverdelen in reversibele niet filmvormende beschermsystemen, reversibele filmvormende beschermsystemen, semipermanente filmvormende
beschermsystemen en 2-componentige beschermsystemen. CCP International heeft een sterke voorkeur voor
reversibele niet filmvormende beschermsystemen. Dit vanwege de gebruiksvriendelijkheid en kleinere risico’s
aangaande de applicatievoorwaarde in vergelijking met filmvormende beschermsystemen.
CCP International heeft conditiescores ontwikkeld voor dichte ondergronden waarbij een score gegeven kan
worden van 1 tot 5. Waarbij een score van 1 duidt op een vrijwel nieuwe ondergrond en een score van 5 op
een ondergrond die technisch gezien aan het einde van de levensduur zit. Onderstaand een overzicht van de
conditiescores en de bijbehorende omschrijving.
1. Nieuwe ondergronden of in vrijwel nieuwe staat.
2. Licht verkrijte, verweerde of beschadigde ondergronden.
3. Matig verkrijte, verweerde of beschadigde ondergronden.
4. Sterk verkrijte, verweerde of beschadigde ondergronden.
5. Zwaar verkrijte, verweerde of beschadigde ondergronden (einde levensduur).
CCP International 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 verlengende systemen.
Ook voor ondergronden die een score van 1 of 2 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.
Resumerend geloof CCP International niet in eenmalige onderhoudsbeurten maar kiest het ervoor om de
beschermsystemen zoveel mogelijk op te nemen in onderhoudsprogramma’s. Op deze manier kan continuïteit
gewaarborgd worden en betekent het automatisch intensieve partnerships tussen partijen voor een langere
periode. Dit alles met als doel, om een zo goed mogelijk resultaat te behalen afhankelijk van de ondergrond
en de technische conditie hiervan. Bijkomend voordeel is dat men de kosten voor het onderhoud inzichtelijk
maakt voor een langdurige periode. Ook dit levert een transparant en duidelijk verhaal op voor zowel eigenaar,
beheerder en applicatiebedrijf. Uiteraard biedt CCP International de ondersteuning die nodig is en u reeds
gewend bent van ons.
Op de volgende pagina ziet u een weergave van het conditiescore systeem met daarbij de bijbehorende
beschermsystemen.
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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 conditie binnen ons 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 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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Andere toonaangevende projecten:
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J-Platform Schiphol Airport

De Rotterdam, Rotterdam

Europol, Den Haag

Acanthus, Amsterdam

UN Studio, Amsterdam

Pharos, Hoofddorp

Cursussen in ons trainingscentrum
Een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering van
CCP International is het overdragen van zoveel mogelijk
kennis aan onze partners. Het succes van bijvoorbeeld
het aanbrengen van coatingsystemen hangt sterk samen
met een aantal belangrijke factoren (ondergrond, historie,
reinigingsmethodiek, voorbehandeling, weeromstandigheden etc.). CCP International 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.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
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®
Bedrijfsprofiel in Schoonmaak Marktgids

Bedrijfsprofiel

CCP International

VOORUITSTREVEND IN DE
SCHOONMAAKBRANCHE
CCP International B.V. is een ontwikkelaar en producent van reinigings- en conserveringsproducten. CCP International biedt een uitgebreid scala aan producten aan
aan applicatiebedrijven die actief zijn in onder andere de schoonmaak- en bouwbranche.

D

e productrange van CCP International biedt een passende oplossing voor zowel iedere standaardvraag als voor
maatwerkvraagstukken op het gebied van oppervlaktebehandeling.
Daarbij zorgt de hoge kwaliteit van
de toegepaste ingrediënten in onze
producten, voor een duurzamere
werking en daardoor voor een optimaal resultaat. De producten van
CCP International komen voort uit
het streven naar het ontwikkelen van
nieuwe, veilige, minder milieubelas-

tende en waar mogelijk emissieneutrale reinigings- en conserveringsproducten. Daarnaast speelt de
gebruiksvriendelijkheid een bijzonder grote rol bij het onderzoeken en
ontwikkelen van producten.
Kernwaarden
CCP International heeft een aantal
kernwaarden hoog in het vaandel
staan. Door kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden en door
de drang om bestaande producten
verder te ontwikkelen, is innovatie

een van de belangrijkste kernwaarden van CCP International. Daarom
wil CCP International in de markt
graag haar verantwoordelijkheid
nemen om zo de schoonmaakbranche kwalitatief beter, veiliger en
milieuvriendelijker te maken. Door
de ambitie om constant te innoveren
en maatwerkoplossingen aan te bieden aan applicatiebedrijven, tracht
CCP International vooruitstrevend te
zijn binnen de schoonmaakbranche.
Fundament
Het fundament van CCP International is, naast het aanbieden van
een totaalconcept aan producten,
vooral de aanwezige technische
knowhow, waardoor er vrijwel altijd
een passende oplossing wordt geboden voor een probleemstelling en
daarmee aan de klant! CCP International werkt graag oplossingsgericht om zo samen met haar partners
bevredigende resultaten te behalen.
Meer informatie
Hebt u interesse in ons bedrijf of in
een van de oplossingen die wij te
bieden hebben? Kijk op www.ccpi.nl.
Of neem contact met ons op via
(0180) 51 26 11 of via info@ccpi.nl.
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maker. Sowieso is er lawaai en spatten, dus
gehoor- en oogbescherming is nodig. Daarnaast is een regenpak nodig, want iemand
men wordt nat en kan dan uiteindelijk onderkoeld
raken. Tenslotte zijn speciale laarzen met
aat stalen wreefbescherming nodig. Wanneer
iemand die niet gebruikt en per ongeluk op
de voet richt, kan men ernstig gewond raken
door de hoge druk van de straal.” Surf voor
n
meer informatie naar www.waterkracht.nl/
Deel
1:
tuk. KHT-test.aspx
erd,
CHEMIE
Bjorn Bulte van CCP International B.V.:
“Wij zijn een ontwikkelaar en producent van
e
reinigings- en conserveringsproducten voor
o.a. de schoonmaak- en bouwbranche. Wij
dat
dat trachten in onze productrange rekening te
houden met drie criteria: het op de markt
zal
brengen van zo veilig mogelijke producten
k
ven voor zowel de gebruiker als de te behandelen ondergrond. Dit in combinatie met een
en
hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en
ede toepassing van minder milieubelastende
.
grondstoffen. Binnen onze productlijnen zijn
onze PreClean® en PreTagg® relevant voor
e
t
het aspect gevelreiniging. Of men gebruik
moet maken van chemie zal sterk afhangen
de
van de soort ondergrond, de kwaliteit van de
erondergrond, de aard van de vervuiling en de
f
mate van de vervuiling. Onderzoek hiernaar
op
is een basisvoorwaarde om een goede keuze
te maken hoe en met
welk soort product
men de verontreiniging gaat verwijderen. Daarbij moet
men ook de omgeving van de gevel en
de andere elementen
meenemen. Je kunt

wee
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Artikel Clean Totaal
Deel 2:

FOTO: CCPI
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GEVELBEHANDELING

Vaak chemie nodig door combinatievervuiling die niet met één methode te verwijderen is.

wel een goede keuze maken voor een steenachtige ondergrond, maar welke invloed heeft
die keuze dan op naastgelegen kozijnen, profielen en glaswerk? Mijn inziens zal men in
vrijwel 90% van de gevallen gebruik moeten
maken van chemie, dit omdat er vaak sprake
is van een combinatievervuiling die simpelweg niet met één methode te verwijderen is.
BEPERKT CHEMIELOOS
Negentig procent toepassing betekent ook,
dat je in tien procent van de gevallen kunt
volstaan met een andere oplossing. Heb
je een gevel bijvoorbeeld behandeld met
een anti-graffiticoating, dan volstaat vaak
reinigen met hogedruk of stoom. Echter
door de steeds agressievere soorten graffiti
die gebruikt worden, is chemie in sommige
gevallen toch noodzakelijk. Een ander risico
bij het enkel gebruiken van hogedrukwater
is dat in de praktijk de toegepaste druk vaak
(veel) te hoog is. Dit resulteert dan in schades
op de ondergrond en vaak is de vervuiling
nog steeds gedeeltelijk aanwezig. Als men
kijkt naar een standaard gemetselde gevel,
dan zal deze in veel gevallen te maken hebben met organische verontreiniging zoals
algen en/of mossen. Deze vervuiling moet je
eerst verwijderen en daarvoor is vrijwel altijd
chemie nodig. Men moet de gevel saneren
om dat soort verontreiniging te verwijderen.
Je haalt met water en stoom wel veel van
de oppervlakkige vervuiling weg, maar pakt

Laatste nieuws? www.cleantotaal.nl

Ernstige vervuiling door goed meerjarenonderhoudsplan voorkomen, maar ook bij
achterstallig onderhoud bereikt chemieinzet goed resultaat.

niet de organische restanten zoals aanhechtingen die in steen en voeg zitten en weer
snel voor hervervuiling en bij vorst zelfs
voor deformatie van de ondergrond kunnen zorgen. Pas daarna kan je de aanwezige
anorganische vervuiling gaan verwijderen en
op deze manier vaak met juist veel minder
chemie. Wij geloven sterk in de combinatie
van methoden, dus chemie in combinatie
met gepaste hoge druk of stoom. Een mooi
voorbeeld hiervan is onze PreClean® Gel ZR
die je met kwast of roller aanbrengt, waarna je
het middel laat inwerken om het vervolgens af
te spuiten met gepaste hoge druk of stoom.
Doordat schoonmaakbedrijven vaak maar
een beperkte tijd hebben om een gevel te
reinigen is het toepassen van een combinatie
van chemie met gepaste hoge druk of stoom
een snellere en effectievere oplossing waarbij
de bedrijven een hogere kwaliteit kunnen
leveren.

significant voor de schoonmaakbedrijven. Wij
merken nu wel dat de economie aantrekt en
dat de vraag naar middelen om gevels in een
goede staat te brengen weer fors toeneemt.
Daarbij komt het natuurlijk goed van pas
dat wij heel veel praktijkervaring hebben en
daardoor een gedegen advies over de aanpak
kunnen geven. Daarbij gaan wij altijd uit van
een neutraal perspectief. Allereerst: kunnen
we de aangetroffen verontreiniging verwijderen met een zo neutraal mogelijk product?
Als dit het geval is prefereren wij te allen tijde
deze methodiek. Dit met als achterliggende
gedachte de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker en het minder
belasten van het milieu. Je kunt bij een onvoldoende (snel) resultaat altijd nog opschalen.
Vaak zien we dat schoonmaakbedrijven
teruggrijpen naar sterk agressieve etsende
middelen die vaak ook schade toebrengen
aan een ondergrond. ❚

TOENAME
Wij zien dat de afgelopen jaren een economische crisis heeft geheerst en dat gevelonderhoud daarbij al een lange periode niet of
in veel mindere frequentie heeft plaatsgevonden. Het gevolg is dat de verontreiniging door
achterstallig onderhoud vaak ernstiger is dan
wanneer je als gebouweneigenaar werkt met
een goed doordacht meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Door achterstallig onderhoud
stijgen de kosten in arbeid en materiaal

www.cleaningcareproducts.com
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Met Cleaning Care Products International altijd uitzicht op een goed resultaat!

Cleaning Care Products International B.V. - Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen a.d. Lek - 0031 180 512611
www.cleaningcareproducts.com - info@cleaningcareproducts.com

