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PreSpec® PeelableCoat 
Technische Product Informatie 

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreSpec® PeelableCoat is een watergedragen, verwijderbare  
watervaste filmvormende coating. PreSpec® PeelableCoat is  
uitermate geschikt om aan te brengen op ondergronden waar 
een tijdelijke bescherming nodig is, bijvoorbeeld gedurende een  
bouwproces. Hiermee kan verontreiniging en de daaropvolgende 
degradatie van de conditie van ondergronden worden voorkomen. 

PreSpec® PeelableCoat is toepasbaar op diverse prefab elementen 
zoals aluminium vliesgevels, geanodiseerd aluminium, glas etc. 
PreSpec®PeelableCoat is leverbaar in transparante vorm zodat de 
constructie goed zichtbaar blijft, echter kan deze ook in diverse 
kleuren worden geleverd om een omgeving juist af te schermen. 
De speciale formulatie van PreSpec®PeelableCoat zorgt ervoor dat 
de coating zeer sterk doch flexibel en zeer elastisch is met een zacht 
aanvoelend oppervlak die zeer resistent is tegen water, zuren en 
basen. 

Gebruiksaanwijzing:  

1. Bescherm omliggende niet te behandelen en vochtgevoelige 
ondergronden voor applicatie.

2. PreSpec® PeelableCoat is een gebruiksklaar product en kan 
direct worden aangebracht middels bijvoorbeeld een kwast, 
roller, HVLP, Airless of aerosol. 

3. PreSpec®PeelableCoat is lucht drogend dus zodra applicatie 
gereed is moet het gereedschap direct worden gereinigd met 
water. 

4. PreSpec® PeelableCoat is na ca. 2 uur droog en derhalve ook 
gemakkelijk te verwijderen. 

Materiaalverbruik: 

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid 
van de ondergrond, is het theoretische materiaalverbruik circa  
2 – 10 m2 per liter (per 40 mu is het gebruik ongeveer 100 gr per 
m2).

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient  
proefondervindelijk vastgesteld te worden. Een laagdikte van  
minimaal 40 en maximaal 250 mu wordt geadviseerd. 

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen  
ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch 
resultaat te bepalen.

Eigenschappen:   

Kleur:   Transparant
Reuk:   Karakteristiek
pH-oplossing:  Niet van toepassing
Afbreekbaarheid:  100%  Biologisch afbreekbaar  
   (conform verordening EG 648/2004). 
Dichtheid:  1.03 g/cm3

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
PreSpec® PeelableCoat is niet ingedeeld conform Verordering (EG) 
nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten allen 
tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

PreSpec® PeelableCoat 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® PeelableCoat is watergedragen en heeft geen H & P 
zinnen en is derhalve veilig voor zowel de gebruiker alsook het 
milieu. 

• PreSpec® PeelableCoat is geschikt voor zowel binnen als  
buiten gebruik. 

• PreSpec® PeelableCoat is gebaseerd op de nieuwste inzichten 
en voor gebruik op beton is deze geschikt bevonden conform 
norm EN 1540-2:2005. 

• PreSpec® PeelableCoat is de perfecte keus voor zowel korte 
alsook langdurige bescherming.

Emballage en bedrijfsafval:

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


