
Gelcoat Detailer Spray 
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Afhankelijk  van  de  poreusheid  van  de  ondergrond  30-50  m2  per  liter.  

Het bovengenoem-de verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk 
vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden  
teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Toepassingsmogelijkheden:
Gelcoat Detailer Spray is een compleet nieuwe synthetische glansversterker 
gebaseerd op hydrophobic polymer technologie. Dit geeft een hoge 
oppervlaktespanning en laat het water van de ondergrond afglijden. 

Gelcoat Detailer Spray is een makkelijke, veilige detailer om te reinigen, extra 
glans toe te voegen en het beschermen van het oppervlak. Gelcoat Detailer 
Spray is tevens een fantastische reiniger / sealant voor glas, harde interieur-, 
ongecoate en gewaxte ondergronden.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Zorg voor voldoende ventilatie. 

2. Spray een kleine hoeveelheid op de ondergrond of indirect op een 
schone (microvezel)doek. 

3. Breng het product aan op de ondergrond of verspreidt deze verder met 
een microvezeldoek. 

4. Laat het product ca. 1 minuut moleculair vernetten waarna het licht kan 
worden uitgewreven met een (schone) doek. 

5. Herhaal de behandeling indien nodig.

“ E x p e r i e n c e  o u r  P r e m i u m  H i g h  Q u a l i t y  Y a c h t  C a r e ” 

Eigenschappen:
Voorkomen:   Gas/Aerosol

Kleur:    Kleurloos

Reuk:    Karakteristiek

Ontvlambaarheid:   Zeer licht ontvlambare aerosol

Ontploffingseigenschappen:  Houder kan onder druk openbarsten door   
   verhitting. 

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. 
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 

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 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.

Gelcoat Detailer Spray maakt deel uit van onze Impressed Pro  
Marine productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van 
alle voorkomende ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, 
raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de  
actuele TDS en MSDS bladen onze website www.impressedpro.com of neem 
contact op met uw distributeur en/of technisch adviseur. 

Producent en ontwikkelaar:
Cleaning Care Products International B.V.

Noord 49 L-M, 2931 SJ Krimpen aan de Lek - The Netherlands

www.ccpi.nl - info@ccpi.nl 

Publicatiedatum: 26 oktober 2021

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

GHS02
Gevaar

GHS07
Waarschuwing

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken.

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen 
spuiten.

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P261 - Inademing van spuitnevel, damp, nevel, gas, rook, stof 
vermijden.

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 
gebruiken.

P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen.

P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan 
temperaturen boven 122°F, 50 °C.

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-Zinnen:

H-Zinnen: 


