
Power Protect
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Al naargelang gebruik.

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

Toepassingmogelijkheden:
PowerProtect is een beschermingsmiddel voor elektra. Het vormt een flexibele 
en waterafstotende laag die indringen van vocht voorkomt en corrosie tegen 
gaat. Het heeft een krachtig penetrerende en conserverende werking. 

Helpt kortsluiting en roestvorming op alle metalen onderdelen te voorkomen. 
De beschermlaag is bestand tegen extreme temperaturen. Ideaal voor 
verdeelkappen, elektrische motoren, apparatuur, schakelaars en bedrading.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Zorg ervoor dat de spanning van elektrische apparatuur is afgehaald!

2. Spuitbus goed schudden voor gebruik.

3. Spuit de betreffende onderdelen met het product nat. Laat het product 
minimaal 10 – 15 minuten drogen, alvorens de spanning er weer wordt 
op gezet.

“ 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: 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 
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.

PowerProtect maakt deel uit van onze Impressed Pro  
Marine productijn 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: 1 februari 2021

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

GHS02
Gevaar

GHS08

P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, 
vonken. — Niet roken.

P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig 
gedicht kan worden.

P381 - Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan 
kan worden.

P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.

H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.

H340 - Kan genetische schade veroorzaken (bij inslikken).

P-Zinnen:

H-Zinnen: 

Exclusief distributeur: 
Alpha Marine Pro

Willem Alexanderlaan 34, 4532 DB Terneuzen - The Netherlands 

www.alphamarinepro.com - info@AlphaMarinePro.com

www.alphamarinepro.com



