
Stain Remover
Technische Product Informatie 

Materiaalverbuik: 
Lichte tot matige vervuiling Ca. 10 m2 per liter

Matige tot zware vervuiling Ca. 8  m2 per liter

Zware vervuiling Ca. 5 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.

Toepassingmogelijkheden:
Stain Remover is een krachtig oxidatief reinigingsmiddel dat diep 
ingedrongen vuil en weervlekken uit alle soorten buitentextiel verwijdert. 
Werkt kleurherstellend. Ideaal voor gebruik op windzeilen, vinyl bootkussens, 
boot- en buiskappen en huiken. Stain Remover heeft een blekende werking. Bij 
twijfel voor gebruik testen op een niet in het oog vallend stukje buitentextiel. 
Ter voorkoming van mogelijke verkleuring van andere materialen deze 
onderdelen waterdicht aftapen.

Gebruiksaanwijzing: 
1. Bescherm niet te behandelen ondergronden. 

2. Het dragen van geschikte beschermkleding zoals o.a. rubberen
handschoenen en een veiligheidsbril is noodzakelijk. Zorg voor
voldoende ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

3. Flacon even schudden voor gebruik.

4. Spuit het product rechtstreeks op het te reinigen oppervlak en laat vijf
tot tien minuten inwerken.

5. Hierna de vervuiling met een natte zachte handborstel in
cirkelbewegingen verwijderen.

6. Daarna het oppervlak met veel water afspoelen. Indien nodig de
toepassing herhalen.

“ 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: Kleurloos tot lichtgeel/groenachtig

Reuk: Karakteristiek

pH: 13 (10%)

Dichtheid: 1,07 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.

Stain Remover 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):

GHS07
Waarschuwing

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en 
gezicht grondig wassen.

P280 - Draag beschermende handschoenen, 
gelaatsbescherming, oogbescherming.

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen.

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



