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PreSpec® OxiFresh 
Technische Product Informatie 

Gebruiksaanwijzing:  

1. Grove zichtbare vervuiling eerst verwijderen voor  
gebruik van PreSpec® OxiFresh.

2. PreSpec® OxiFresh is klaar voor gebruik.
3. Spuit de ondergrond in en laat het product vervolgens zijn 

werk doen. 
4. Herhaal de behandeling indien nodig. 

Materiaalverbuik: 

Het materiaalverbruik is sterk project specifiek en afhankelijk van 
de mate en de oorzaak van de stank en dient derhalve proefonder-
vindelijk 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 :  Lichtgroen/groenachtig
Reuk :  Fris
Type :  Een combinatie van etherische oliën en 
  emulgatoren.
pH:  Neutraal
Afbreekbaarheid: Biologisch optimaal

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

PreSpec® OxiFresh 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.

Publicatiedatum: 19 mei 2021

Bijzondere voordelen:  

• PreSpec® OxiFresh pakt de vervuiling aan bij de bron en zet 
deze om in een aangename geur.

• PreSpec® OxiFresh is te gebruiken voor alle type geuroverlast. 
• PreSpec® OxiFresh is daarnaast ook kiem reducerend.
• Vieze geuren worden door PreSpec® OxiFresh in zijn geheel 

ingekapseld waardoor enkel een aangename geur overblijft. 

Emballage en bedrijfsafval:

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

Toepassingmogelijkheden: 

PreSpec® OxiFresh is een innovatief, krachtig en tevens sterk 
kiem reducerend en geur inkapselend reinigingsproduct.  
Het breekt vervelende geuren af door inkapseling van de geur  
moleculen. Geeft na gebruik direct een aangename geur af waar-
door de behandelde ruimte weer in gebruik genomen kan worden.  

PreSpec® OxiFresh is uitstekend toepasbaar in bijvoorbeeld liften, 
traphuizen, vuilcontainers, sanitaire ruimten, in- en rondom open-
baar vervoer etc. Door de unieke samenstelling breekt het stank 
snel en eenvoudig af en ruikt de ruimte weer fris en aangenaam. 
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Onderstaand onze criteria waaraan de producten  aan moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor het CCPI EcoLabel: 

1. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van natuur identieke 
grondstoffen (synthetische grondstoffen welke moleculair  
gelijk zijn aan een natuurlijke grondstof ). 

2. Producten dienen 100% biologisch afbreekbaar te zijn  
(conform Verordening (EG) nr. 648/2004).

3. Producten dienen geen gevaar te vormen voor het aquatisch 
milieu voor zowel de korte als lange termijn.

4. Producten dienen een geringere milieubelasting te hebben 
dan een vergelijkbaar product (biologisch zuurstofverbruik).

5. Een significante beperking van emissies en niet duurzaam 
energieverbruik bij de productie van het product (CO₂-uitstoot)

6. Geen gebruik van palmolie 
7. Gebruiksvriendelijker door het gebruik van neutrale grond-

stoffen. 
8. Veiliger voor de gebruiker, maximaal gevarensymbool (GSH07) 

en/of toegevoegde inhibitor. 
9. Hoger rendement door een lagere toe te passen dosering in 

vergelijk met een vergelijkbaar product. 


