
SCALP ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR 

OPPERVLAKKEN ACTIV+ 

BACTERIE-, SCHIMMEL- EN VIRUSDODEND ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR 

OPPERVLAKKEN 

 

 

 

• Chloorvrij 

• Gebruiksklaar product 

• Ideaal voor alle oppervlakken 

• Bewezen werking tegen bacteriën, gist 

en virussen 

 

 

 

 

 

 

VERPAKKING: 
• In 1 l - spuit 

• In 5 l - verpakking, verpakking van 96 x 5 l 

• In 20 l - verpakking, pallet van 24 x 20 l 

• In 1.000 l - containers 

 

 
 

SCALP ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR OPPERVLAKKEN ACTIV+ is een 

bacterie-, gist-, schimmel- en virusdodend ontsmettingsmiddel van het type TP2 en 

TP4, bestemd voor het reinigen en ontsmetten van alle oppervlakken: vloeren die in 

contact komen met schoenen, huisdieren, muren, deuren, deurklinken, werkbladen, 

stoelen, tafels, bureaus... Voor oppervlakken die in contact kunnen komen met 

voedingsmiddelen moet het product na gebruik steeds worden afgespoeld. 

Werkt tegen Normen Vereiste contacttijd 

Bacteriën IN 1276, IN 13697 5 tot 15 min 

Gist EN 1650 + A1 15 min 

Virussen  EN 14476 + A1 60 min 

 

 

1. VERDUNNING : Gebruiksklaar product. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Handspuit, spray, doek. 

3. PROCEDURE : Aanbrengen op te behandelen oppervlakken en materialen. Spray 

op het te desinfecteren oppervlak en laat het inwerken. Veeg overtollig product af 

met een schone doek. 

4. TOEPASSINGSTIJD : Dit is een impregneeroplossing. 

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR : 5 tot 50°c. Bij extreme temperaturen vermindert de 

doeltreffendheid. 

6. REINIGING VAN HET  gereedschap : Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik 

met water worden gereinigd. 

7. OPBRENGST : Ongeveer 0,5 l product per 10m²*. 
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8. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer 

en direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen onder 5°C. 
*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de werkzaamheden 

worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden van het product bepalen 

die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken. 

 

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Voorkom spatten op de omringende vegetatie. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : In geval van spatten op de huid en het gezicht, 

afspoelen met veel water.  

3. VUILE VERPAKKINGEN moet grondig worden leeggemaakt. Na reiniging met een 

geschikt reinigingsmiddel kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Het ongebruikte 

product wordt verwijderd door verbranding in een erkend centrum. De verpakking kan 

worden gedeponeerd als niet-gevaarlijk afval onder de volledige verantwoordelijkheid 

van de houder van het afval. Residuen niet in riolen of waterlopen lozen.  

Niet laten braken bij inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 

tonen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde antigifcentrum(Parijs: 01 40 05 48 48, 

Lyon: 04 72 11 69 11, Marseille: 04 91 74 51 80). 

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging 

van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te 

voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met 

inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Wees voorzichtig bij het 

gebruik van biociden. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

  

 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Product op basis van bactericiden 
• Kleurloze tot lichtgele vloeistof. 
• Dichtheid : 1g ± 0.03g/cm3 bij 20°C 

• pH : 10. 
• Vorstbestendig 
• Vlampunt : Nihil 
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