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PreClean® FoamSpray 
Technische Product Informatie 

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreClean® FoamSpray is een neutraal schuimend reinigingspro-
duct in een spuitbus.  PreClean FoamSpray is ontwikkeld voor 
het verwijderen van diverse soorten vervuiling zoals industriële  
aanslag en gebruiksverontreinigingen. PreClean® FoamSpray is een  
alleskunner en uitstekend toepasbaar op alle watervaste  
oppervlakken. 

Zo is PreClean® FoamSpray veilig toepasbaar op gecoate,  
betegelde, kunststof, (gecoat) aluminium, kozijnen, glas, beplating, 
etc. Tevens is PreClean® FoamSpray sterk kiem reducerend. 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Goed schudden voor gebruik. 
2. Breng PreClean® FoamSpray aan op een droge ondergrond.
3. Laat PreClean® FoamSpray een moment inwerken, doch laat het  

product niet indrogen. 
4. Met een vochtige spons, doek of microvezel afnemen. 
5. Bij extreme vervuiling de handeling eventueel herhalen. 

Materiaalverbuik: 
 
Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid 
van de ondergrond 15-30 m2 per spuitbus. 

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervin-
delijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

• Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen  
ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch  
resultaat te beoordelen.

• Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 
35°C.

Eigenschappen:   

Fysische eigenschappen: Schuim 
Kleur:   Wit
Reuk:   Karakteristiek 
Ontvlambaarheid:  Licht ontvlambare aerosol 

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
 
 
 
 
 
 
H-Zinnen:  H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
     H229 -  Houder onder druk: kan open barsten bij  
  verhitting      
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

P-Zinnen:  P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open  
  vuur, hete oppervlakken. Niet roken
  P211 - Niet in een open vuur of op andere ontste 
  kingsbronnen spuiten
  P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet door 
  boren of verbranden
  P260 - damp, spuitnevel niet inademen
  P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig  
  afspoelen met water gedurende een aantal minuten,  
  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven  
  spoelen, Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raad 
  plegen
  P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet bloot 
  stellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F
  P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamel- 
  punt

GHS02
Gevaar

PreClean® FoamSpray maakt deel uit van onze PreClean®,  
PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het 
reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, 
raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de 
actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan 
het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS  
bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen  
leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en  
verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
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Bijzondere voordelen:  

• PreClean® FoamSpray heeft een innovatieve samenstelling. 
• PreClean® FoamSpray is speciaal ontwikkeld voor toepassing 

op nagenoeg alle ondergronden als glas, , RVS, aluminium, 
kunststof  etc. 

• PreClean® FoamSpray is verpakt in een spuitbus waardoor  
aanbrengen eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. 

• PreClean® FoamSpray reinigt de ondergrond streeploos. 
• PreClean® FoamSpray is economisch in gebruik en ideaal voor 

dagelijks of periodiek gebruik.
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