
 
 

 

PreClean® Industry 
Technische Product Informatie 

 

Toepassingsmogenlijkheden: 
 
PreClean® Industry is een krachtige en veilige industriële ontvetter op 
basis van chloorvrije oplosmiddelen. Als substituut voor reiniging met 
stoom levert PreClean® Industry flink wat tijdbesparing op. PreClean® 
Industry wordt vooral daar frequent toegepast, waar ontvetting van 
zwaar aangekoekt vet, olie, of smeer noodzakelijk is. Ook wordt 
PreClean® Industry gebruikt om resten van hotmelt lijmen en 
tegellijmen te verwijderen. 
 

Gebruiksaanwijzing:                          
 
1. PreClean® Industry aanbrengen op het te ontvetten 

voorwerp met behulp van: 
- Spuit 
- Borstel 
- Dompelbad 

2. PreClean® Industry enkele minuten laten inwerken 
3. Het voorwerp grondig afspoelen (eventueel met heet water) 
4. Herhaal de behandeling indien nodig.   
 

Materiaalverbruik: 
 
Lichte vervuiling   ca. 30-50 m2 per liter  
Matige vervuiling   ca. 20-30 m2 per liter 
Matige tot zware vervuiling  ca. 10-15 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. 

 
Bijzondere voordelen: 
 

• PreClean® Industry heeft een aangename geur.  
• PreClean® Industry lost zelfs de dikste vuilaanslag snel en 

effectief op.  
• Door het gebruik van PreClean® Industry zijn dure en 

gevaarlijke reinigingsproblemen verleden tijd aangezien 
PreClean® Industry “koud” gebruikt kan worden 

• Oliën en vetten worden opgelost en in de oplossing 
gehouden zodat ze niet op andere plaatsen opnieuw 
kunnen neerslaan.  

 
 
 
 
 
 

 

Eigenschappen: 
 
Kleur :  Blauw 
Reuk :       Sinaasappel 
Type :  Een combinatie van sinaasappel extracten, 

chloorvrije oplosmiddelen en speciale 
penetranten. 

pH :  Neutraal 
Afbreekbaarheid : Biologisch optimaal 
 

Gevarensymbolen en H & P zinnen: 

 
          GHS08                            GHS07 
          Gevaar 
 

H-zinnen: 
 
 
 
 
P-zinnen:  
 

 

 

H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in 
de luchtwegen terrecht komt.  
H317 – Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken.  
P264 – Na het werken met dit product handen 
grondig wassen.  
P280 – Beschermende 
handschoenen/beschermende 
kleiding/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen.  
P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddelen een 
ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen 
P331 – GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P338 – BIJ CONTACT MET DE HUID 
(of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Met veel water en zeep wassen.  
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichting afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk blijven spoelen.  
 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan 
hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD 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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