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PreClean® SaniPlus  
Technische Product Informatie 

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreClean® SaniPlus is een veilig en diep penetrerend ingedikt peri-
odiek reinigingsproduct om sanitair grondig te reinigen. PreClean® 
SaniPlus is speciaal ontwikkeld om vuil in de sanitaire omgeving 
snel en efficiënt te verwijderen. Door de verdikte samenstelling zijn 
de werkzame stoffen beter in staat vuil af te breken.

PreClean® SaniPlus is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld het  
ontkalken van betegelde en glazen wanden of vloeren. PreClean® 
SaniPlus niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals marmer, 
natuursteen en sterk kalkhoudende tegels.

Gebruiksaanwijzing:  

1. Raadpleeg de MSDS voor de geadviseerde PBM’s. 
2. Het afschermen c.q. beschermen van omliggende niet te  

behandelen geveldelen tegen verontreiniging en beschadi-
ging door het reinigingsmiddel of reinigingstechniek.

3. PreClean® SaniPlus aanbrengen met een kwast, spons, pad,  
nevelspuit (grove druppel), borstel of foamlans in de verhou-
ding 1:5 tot 1:20 (vermengd met warm water), afhankelijk van 
de vervuiling.

4. Voor dagelijks gebruik volstaat een verhouding van 1:40 – 1:70.
5. Breng PreClean® SaniPlus over het gehele oppervlak aan en 

laat de vervuiling losweken.
6. Spoel na voldoende inwerktijd het oppervlak eerst goed na 

met schoonwater.
7. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbuik: 
 
Lichte tot matige vervuiling  Ca. 30 - 50 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling  Ca. 20 - 30 m2 per liter
Zware vervuiling   Ca. 10 - 15 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd  
proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

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

Eigenschappen:   

Kleur :    Roze
Reuk :    Karakteristiek
Type :    Biologisch afbreekbaar, organische  
   zuren, anorganische zuren, opper- 
   vlakteactieve stoffen en parfum
pH :   3,6 in 10% oplossing
Afbreekbaarheid :   Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
 
 
 
 
 
 
H-Zinnen: 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

P-Zinnen:  
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende  
kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

GHS07
Waarschuwing

PreClean® SaniPlus 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® SaniPlus bevat geen zoutzuur dat chroom, porse-
lein, RVS of keramische oppervlakken kan aantasten.

• PreClean® SaniPlus is veilig voor het milieu en volledig biolo-
gisch afbreekbaar.

• PreClean® SaniPlus werkt snel en heeft een diep reinigende 
werking.

• PreClean® SaniPlus kan zowel gebruikt worden voor het perio-
diek als dagelijks reinigen van sanitaire ruimten.

Emballage en bedrijfsafval:

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


