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PreClean® N 
Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreClean® N is een innovatief, de-emulgerend, pH neutraal reini-
gingsproduct voor het verwijderen van lichte atmosferische vervui-
ling, industriële aanslag en gebruiksverontreiniging van vrijwel alle  
watervaste oppervlakken. Door de speciale hoogwaardige synthe-
tische detergenten bevat PreClean® N geen schadelijke en/of agres-
sieve componenten waardoor het veilig te gebruiken is voor zowel 
de gebruiker als ondergrond. 

PreClean® N is een alleskunner die veilig toepasbaar is op ge-
coate, betegelde, kunststof, (gecoat) aluminium, stucwerk, ISPO, 
kozijnen, beplating, etc. PreClean® N is daarnaast uitermate ge-
schikt voor het reinigen van reeds geconserveerde ondergron-
den of i.c.m. bijvoorbeeld PreCare® EasyProtect binnen een  
gevelonderhoudsprogramma.

Gebruiksaanwijzing:  

1. PreClean® N aanbrengen met een kwast, spons, pad of  
nevelspuit (grove druppel) in de verhouding 1:10 tot 1:80 (ver-
mengd met warm water) afhankelijk van de ondergrond en 
mate van vervuiling, bescherm vochtgevoelige omliggende 
ondergronden  voor de applicatie.

2. Gebruik bij hardnekkige aanslag op gladde ondergronden 
een Non Woven witte pad in combinatie met bijvoorbeeld  
PreClean® N Crème. 

3. Spoel na voldoende inwerktijd het oppervlak eerst goed met 
gepaste druk stromend water af neem de ondergrond af met 
een spons en schoon water.

4. Na het spoelen de ondergrond afspuiten/spoelen onder  
gepaste druk warm water (indien noodzakelijk) totdat het  
gehele oppervlak goed schoon is. Voorkom voortijdig  
indrogen. 

5. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbuik: 
 
Lichte tot matige vervuiling  Ca. 50 - 80 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling  Ca. 30 - 50 m2 per liter
Zware vervuiling   Ca. 10 - 30 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  
ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch 
resultaat te bepalen.

Eigenschappen:   

Kleur:   Geel
Reuk:   Karakteristiek
pH-oplossing:  +- 7 (10%)
Type:   Biologisch afbreekbare synthetische  
   oppervlakte actieve stoffen en  
   ontharders. 
Afbreekbaarheid:  Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
 
 
 
 
 
 
H-Zinnen: 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

P-Zinnen:  
P280 –Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 

GHS07
Waarschuwing

PreClean® N maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® 
en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en con-
serveren 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.

Publicatiedatum: 21 februari 2023

Bijzondere voordelen:  

• PreClean® N past uitstekend binnen een gevelonderhoudspro-
gramma. 

• PreClean® N lost volledig op in water, onthard het water,  
verwijdert vuil, is veilig voor de lak, onderdelen, glas en rubber.

• Door de speciale penetranten bereikt het PreClean® N de  
vervuiling tot diep in de poriën.

• PreClean® N is volledig in water oplosbaar en biologisch  
afbreekbaar

Emballage en bedrijfsafval:

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


