
 

1 
 

Bertec BVBA – Tulpenstraat 3 – B 9810 Eke-Nazareth  +32 9 380 38 85 
info@bertec.be  www.bertec.be 

Clean Extra 

Algemeen 

Clean Extra is een koude verfstripper en ontlakkingsmiddel door dompeling voor het verwijderen van alle moderne 

lakken, vernissen en verven.  

Toepassingen 

Strippen van spuitroosters, spuithaken, volledige carrosserie onderdelen, houten panelen, deuren,… 

Eigenschappen 

• Op basis van niet brandbare oplosmiddelen. 

• Reageert zwak zuur. 

• Snelle werking. 

• Economisch in gebruik. 

• Zeer efficiënt. 

Verwerkingsvoorschriften 

Geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Wegens het aandeel aan organische oplosmiddelen uit de nabijheid van 

ontstekingsbronnen houden en het vertrek goed ventileren. De dampen niet inademen. Zie 

beschermingsmaatregelen onder rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Kleurloos 
Kleurloos 

CABINCLXTR452105 
CABINCLXTR451369 
 

5407008132538 
5407008132545 

Bus 
Bus 

5l 
25l 

Houdbaarheid 

Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve 

mengsels. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. 

 

 

mailto:info@bertec.be


 

2 
 

Bertec BVBA – Tulpenstraat 3 – B 9810 Eke-Nazareth  +32 9 380 38 85 
info@bertec.be  www.bertec.be 

Veiligheidsvoorschriften 

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde huid grondig wassen. 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. 

Specifieke behandeling vereist (hoofdstuk 4 Veiligheidsinformatieblad). 

Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 

Aanraking met huid en de ogen vermijden. 

Niet roken, eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt. Houdt u aan de veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften op het werk. 

 

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Fysieke toestand  vloeibaar  

Kleur  Kleurloos -Lichtgeel  

Geur  Karakteristiek  

Vorstvrij opslaan  Nee  

Vlampunt °C 67  

pH-waarde (concentraat)  0-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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