
Innovation in cleaning and protection

JS SoftClean 

Krachtige reiniger voor diverse vervuilingen

Bijzondere voordelen

- Hoeft niet na gespoeld te worden. 

- Heeft een lange werking. 

- Effectieve werking zonder hoge druk. 

- Economisch in gebruik. 



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS Softclean is een multifunctioneel Softwash reinigingsproduct voor 
het reinigen van uw dak, gevel, terras of buitenmeubilair. Het is een 
revolutionair product dat allerlei type vervuilingen moeiteloos zal 
reinigen.  
Veilig op hout, riet, dakpan, bestrating en stenen. Plaats altijd een 
referentieproef en kijk uit met geverfde materialen welke kunnen 
verbleken. 
Veilig op hout, riet, dakpan, bestrating en stenen. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Verdunnen in de verhouding 1:3 - 1:20 afhankelijk van de 

vervuiling. 
2. Voeg indien gewenst naar behoefte JS SoftFresh toe om de geur 

te maskeren. 
3. Sproei JS Softclean (eventueel i.c.m. JS SoftFresh) door middel 

van een spuit op de ondergrond en laat het inwerken. 
4. Niet afspoelen. 

Aandachtspunten: 
• Plaats altijd een referentie proef op de te behandelen 

ondergronden om het esthetische en het technische resultaat te 
bepalen. 

• Raadpleeg voor specifieke toepassingen uw adviseur. 
• Ondergrond dient voor het aanbrengen droog te zijn. 
• Zorg ervoor dat na aanbrengen de ondergrond minimaal 24 

droog is.

Bijzondere voordelen: 
- Hoeft niet na gespoeld te worden. 
- Heeft een lange werking. 
- Effectieve werking zonder hoge druk. 
- Economisch in gebruik.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Voorkomen: 
pH: 
Geur: 
Dichtheid:

Vloeibaar 
Kleurloos tot lichtgeel 
Helder 
13 
Karakteristiek. 
1,22 g/cm3

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Gevaar. Natriumhypochloriet oplossing. Kan bijtend zijn voor metalen.  
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  Zeer giftig voor in 
het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Draag 
oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding,  
beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — 
GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
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.  
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