
 
 

 

PreClean® SoftEco Industrie 
Technische Product Informatie 

 
Toepassingsmogelijkheden: 
 
PreClean® SoftEco Industrie is een revolutionair innovatief en alkaliën 
en basisch  vervangend reinigingsproduct op basis van 
waterstofverbindingen. PreClean® SoftEco Industrie is speciaal 
ontwikkeld voor het   doeltreffend en vooral veilig verwijderen van 
hardnekkige organische, vettenen minerale oliën, lijm (resten) en 
andere aanslag op metselwerk,  glad beton, glas, damwandpanelen, 
trespa, kunststofkozijnen gecoat aluminium deuren en ramen, etc. 
verwijdert. PreClean® SoftEco Industrie wordt met succes toegepast om 
vloeren, tegelwanden, kunststof wanden, etc. naden volledig veilig te 
reinigen. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
1. PreClean® SoftEco Industrie aanbrengen met kwast, spons of pad in de 

verhouding puur tot max.1:3 (vermengd met warm water). 
2. Gebruik bij hardnekkige aanslag op gladde ondergronden 

(bijvoorbeeld bij tegelwanden) een witte nonabrasive schuur pad in 
combinatie met PreClean® N Crème.  

3. Laat het product  enkele  minuten  tot maximaal 30 minuten inwerken 
(afhankelijk van de buitentemperatuur) , doch laat het product niet 
indrogen.  

4. Spoel het oppervlak hiernagoed na met overvloedig water onder lage 
druk. 

5. Herhaal de behandeling indien nodig. 
 
 
Materiaalverbruik: 
        
Lichte tot matige vervuiling  1:1-Onverdund 
Zware vervuiling   Onverdund 
 
De bovengenoemde verdunningen zijn indicatief en dienen 
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® SoftEco Industrie heeft de sterk werkende 
reinigende werking van alkalische en basische reinigers, 
maar heeft  niet de corrosieve en agressieve eigenschappen 
en is non-toxisch voor mens en milieu.  

• PreClean® SoftEco Industrie verwijdert zonder problemen  
hardnekkige  organische,minerale oliën, lijm (resten) en 
vrijwel Industriële ondergronden,  waarbij  de 
ondergronden niet worden aangetast.  

• PreClean® SoftEco Industrie heeft mits gebruikt volgens 
voorschrift, geen etsende werking op glas, gegalvaniseerde 
materialen en metalen en is volkomen veilig op keramische 
ondergronden zoals bijvoorbeeld tegels. 

• PreClean® SoftEco Industrie is volledig in water oplosbaar. 
 
 
 

 
Eigenschappen:  
 
Uiterlijk : Vloeistof 
Kleur : Geel/oker 
Reuk : Zacht 
Afbreekbaarheid : Biologisch 100% 
Brandbaar :  Onbrandbaar 
pH :   5,5 (10%) 
 
Gevarensymbolen en H & P zinnen: 
 

 
              GHS07 
       Waarschuwing 
 

 H-Zinnen : 
 
 
 

H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H302+H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

 P-Zinnen : P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet 
inademen. P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen 
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen 
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel 
water/wassen P304+P340 - NA INADEMING: de persoon 
in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 
gemakkelijk kan ademen P305+P351+P338 - BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of 
internationale regelgeving 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicatiedatum: 4 januari 2016 


