
Hull Cleaner
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Lichte tot matige vervuiling  Ca. 600 m2 per liter

Matige tot zware vervuiling  Ca. 500  m2 per liter

Zware vervuiling   Ca. 400 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 de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Toepassingsmogelijkheden:
Hull Cleaner is een innovatief geconcentreerd reinigingsmiddel met 
toegevoegde conserverende eigenschappen, ontwikkeld speciaal voor 
regulier onderhoud. Het verwijdert gemakkelijk allerlei soorten vuil en laat 
geen vlekken of strepen achter. Veilig voor polyester, teak, plastic, metaal zoals 
chroom, RVS, aluminium en geverfde oppervlakken. Tast de waslaag niet aan. 
Uitstekend te gebruiken in een onderhoudsprogramma.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Bescherm niet te behandelen ondergronden.

2. Een kleine hoeveelheid Hull Cleaner (dopje) toevoegen aan schoon 
water, bijvoorbeeld in een emmer.

3. Hull Cleaner vervolgens met een zachte borstel of spons aanbrengen op 
de ondergrond en maximaal 10 minuten laten inweken.

4. Vervolgens de ondergrond rijkelijk afspoelen met schoon water.

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:   Vloeibaar

Kleur:    Donkeroranje

Reuk:    Karakteristiek

pH:    8,6 - 8,9 gemeten in een 10% oplossing

Afbreekbaarheid:   Biologisch afbreekbaar

Dichtheid:   1,1 g/cm3

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 
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.

Hull Cleaner 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):

GHS05
Gevaar

P280 - Beschermende handschoenen, Gelaatsbescherming, 
Oogbescherming dragen.

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

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 
wassen.

P332+P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P-Zinnen:

H-Zinnen: 


