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Alles-in-één innovatie voor voorruiten: 

Berner Cleanstar Magic reinigt, verzegelt en laat waterdruppels 

samen afparelen. 

 

Kerkrade, 31 mei 2022: goed nieuws voor garagebedrijven en 

dealers: de productingenieurs van de Berner Group hebben een 

slimme alles-in-één chemie innovatie voor autoruiten ontwikkeld.  

De nieuwe Cleanstar Magic: 

• reinigt en verzegelt de voorruit in 1 handeling in minder dan 

2 minuten; 

• biedt een langdurige, waterafstotende werking met zijn 

speciale pareleffect; 

• is geschikt voor alle seizoenen; 

• zorgt voor optimale veiligheid van de klant bij het rijden in 

regenachtig weer.  

 

"Wij zijn er trots op dat wij onze klanten een eigen ontwikkeling 

kunnen aanbieden", zegt Florian Sommer, Marktmanager Mobility bij 

de Berner Group. "Dankzij de krachtige vuilafstotende formule is 

voorreiniging bij gebruik van Cleanstar Magic overbodig. Bovendien 

zorgt onze innovatieve alles-in-één-benadering voor veel tijdwinst in 

de werkplaats, omdat het tijdrovende handmatig verzegelen van de 

voorruit niet meer nodig is. Tot nu toe waren veel klanten 

terughoudend in het laten verzegelen van de voorruit, omdat dit door 

de grote inspanning meestal een dure klus is,” aldus Sommer.  

 

Zes keer goedkoper 

In plaats van de gebruikelijke ruitensproeiervloeistof, kunnen 

garages nu Cleanstar Magic aan hun klanten aanbevelen als een 

alternatief met toegevoegde waarde. Het toevoegen is snel en 

simpel: het concentraat wordt gebruiksklaar geleverd en kan  

onverdund aan het reservoir worden toegevoegd. "In vergelijking tot 

het klassieke werkproces voor het reinigen en verzegelen van  
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voorruiten zijn de arbeids- en materiaalkosten met ons alles-in-één-

product naar schatting tot zes keer lager. De autobranche kan zo in 

één klap zijn eigen winst en klanttevredenheid verhogen."  

 

Berner Cleanstar doet zijn "magie" meer dan één keer: het maakt de 

voorruit met elke spray stralend schoon en verzegelt tegelijkertijd 

automatisch de hydrofobe beschermlaag. Dit lotuseffect garandeert 

te allen tijde een goed zicht op de weg, zelfs tijdens hevige regenval. 

Dit verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor een veel 

aangenamere rijervaring.  

 

Hele jaar inzetbaar 

Ook praktisch: Berner Cleanstar Magic verlengt dankzij zijn 

bijzondere beschermingskracht ook de levensduur van de 

ruitenwissers. "Het product biedt vorstbescherming tot -15oC en kan 

dus het hele jaar door gebruikt worden," benadrukt Florian Sommer. 

Dit voorkomt slijtage, beschadiging en uitval van de auto door 

reparaties: voor garagisten een extra voordeel waarop ze hun 

klanten kunnen wijzen.  

 

Bekijk de video van de Cleanstar Magic om het effect zelf waar te 

nemen. 
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Afbeeldingen: 

• Cleanstar Magic met klant  

 

• Cleanstar Magic 5L Premium 

 

Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 
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Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktspecialist Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 
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