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PreSpec® CareSpray 
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
 
Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreus-
heid van de ondergrond 30-40 m2 per liter. Het bovengenoemde  
verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te 
worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

• Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen onder-
gronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resul-
taat te beoordelen.

• De ondergrond dient geheel droog te zijn.
• Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van 

maximaal 80%.
• De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient bo-

ven het dauwpunt te zijn.
• Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 

35°C.

Eigenschappen:   

Fysische eigenschappen : Gas
Kleur :   Kleurloos
Reuk :   Karakteristiek

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
 
 
 
 
 
 
H-Zinnen:  H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
    H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij  
  verhitting          
    H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P-Zinnen:  P210 - Verwijderd houden van warmte, hete opper- 
  vlakken, vonken, open vuur en andere ontstekings- 
  bronnen. Niet roken
  P211 - Niet in een open vuur of op andere ontste 
  kingsbronnen spuiten
  P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
  P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een  
  arts raadplegen
  P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats  
  bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
  P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet bloot 
  stellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

GHS02
Gevaar

PreSpec® CareSpray 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:  

• PreSpec® CareSpray voorkomt vingertasten op bijvoorbeeld 
liftdeuren of lockers. 

• PreSpec® CareSpray zorgt voor een tijdelijke glans na een  
behandeling. 

• PreSpec® CareSpray is verpakt in een spuitbus waardoor  
aanbrengen eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. 

• PreSpec® CareSpray maakt het reinigen van de behandelde 
ondergrond gemakkelijker. 

GHS07

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreSpec® CareSpray is een gebruiksvriendelijk en innovatief  
onderhoudsproduct voor diverse harde ondergronden. Zo kan 
PreSpec® CareSpray uitstekend gebruikt worden om bijvoorbeeld 
RVS liftdeuren, lockers etc. te onderhouden en te beschermen  
tegen o.a. vingertasten.  

Daarnaast geeft PreSpec® CareSpray behandelde ondergronden 
een (tijdelijke) glans. Na behandeling met PreSpec® CareSpray zijn 
de ondergronden tevens gemakkelijker te reinigen. 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® N 
Crème, PreClean N of PreClean® AL10.

2. Breng PreSpec® CareSpray aan op een droge ondergrond.
3. Laat PreSpec® CareSpray moleculair vernetten voor circa 1-3 

minuten.
4. Poets de residuen van PreSpec® CareSpray uit op ondergrond 

middels een schone microvezeldoek. 
5. Zorg dat de behandelde ondergrond circa 1 uur beschermt is 

tegen vocht. 

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke  
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende  
plaatselijke verordeningen.


