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PreTagg® EVO 3 Wipes 
Technische Product Informatie 

Toepassingmogelijkheden: 

PreTagg® EVO 3 Wipes zijn sterke, slijtvaste graffiti reinigingsdoek-
jes met milieuvriendelijke oplosmiddelen. PreTagg® EVO 3 Wipes 
zijn geschikt voor gebruik binnen en buiten op diverse ondergron-
den. PreTagg® EVO 3 Wipes kunnen op gelakte en niet behandelde 
kunststoffen en metalen worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:  

1. De te reinigen ondergrond en gereedschappen dienen droog 
te zijn.

2. Neem de PreTagg® EVO 3 Wipes uit de emmer en sluit de  
emmer hierna weer. De graffiti met draaiende bewegingen 
verwijderen.

3. Afhankelijk van de grootte en aard van de graffiti kan het nood-
zakelijk zijn meerdere PreTagg® EVO 3 Wipes  te gebruiken. 

4. Breng PreTagg® EVO 3 Wipes niet aan op een te groot  
oppervlak in één keer i.v.m. eventuele aantasting van de  
ondergrond.

5. Indien nodig de bewerking herhalen indien er schaduwen  
achterblijven.

Materiaalverbuik: 
 
Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid 
van de ondergrond circa 40-50 m2 per emmer (100 stuks).

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.

• De ondergrond dient geheel droog te zijn.
• Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond  

> 35°C.
• PreTagg® EVO 3 Wipes kan bij gebruik oude ondeugdelijke 

of onthechtende verfsystemen opweken, daarom is het 
plaatsen van een referentieproef op een positie uit het zicht  
absoluut noodzakelijk! 

Eigenschappen:   

Voorkomen:  Geabsorbeerde vloeistof op een  
   inerte drager
Kleur:   Wit
Reuk:   Karakteristiek
pH-oplossing:  Niet van toepassing 

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

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

PreTagg® EVO 3 Wipes maakt deel uit van onze PreClean®,  
PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen 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: 3 november 2020

Bijzondere voordelen:  

• PreTagg® EVO 3 Wipes zijn zeer effectief om graffiti te  
verwijderen en tevens ook toepasbaar op een groot aantal  
ondergronden. 

• PreTagg® EVO 3 Wipes zijn zeer economisch in gebruik en  
eenvoudig en snel aan te brengen. 

• PreTagg® EVO 3 Wipes zijn zeer gebruiksvriendelijk en ready to 
use. 

Emballage en bedrijfsafval:

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

GHS07
Waarschuwing


