
SCALPEX AQUA 50 

      

SNEL EN SUPERKRACHTIG GEL-AFBIJTMIDDEL VOOR GEVELS  

 

 

 

• HET alternatief voor chloorhoudende 

afbijtmiddelen 

• pH-neutraal 

• Snelle werking 

• Geen methyleenchloride of NMP 

• Geurloos 

• Doeltreffend vanaf 20 min op dunne 

films; 30 min tot 1 u op waterdichte 

stoffen, 2 u tot 4 u op dikke plastic 

coatings 

• Product kan worden gebruikt bij 

extreme temperaturen (-5°C tot 50°C), 

langzame droging 

• Sterk gegeleerde formule, gemakkelijk 

aan te brengen en ideaal voor verticale 

oppervlakken 

• Afvalclassificatie : gewoon 

(ongevaarlijk) afval 

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

 

 
 

Dit product is bestemd voor het afbijten van bouwverven, dikke plastic coatings, 

waterdichte coatings, dunne films, op pleisterwerk, beton, steen en bakstenen. Dit 

krachtig afbijtmiddel is een echt alternatief voor chloorhoudende afbijtmiddelen. De 

gelformule, met witte crèmetextuur, is uiterst gemakkelijk aan te brengen met een 

roller, een kwast of een pneumatisch pistool. 

 

 

1. VERDUNNING : Gebruiksklaar product. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Kwast van natuurlijke vezels, eventueel airless te 

verstuiven (zie §6). 

3. PROCEDURE : Homogeniseer het product goed. Breng het product in een dikke 

laag aan en laat het inwerken tot de coating volledig zacht is geworden (zie 

onderstaande inwerkingstijd). Spoelen aanbevolen. Ruim alle resten van het 

afbijtmiddel grondig op. 

4. TOEPASSINGSTIJD : Afhankelijk van het type en de dikte van de coating, 

gemiddeld 2 uur laten inwerken. Openingstijd : 8 tot 24 uur, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. 

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR van -5 tot 50°c. 
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6. MECHANISEERBAAR PRODUCT : Graco Mark V type apparatuur met spuitkop (537) 

70 bar druk, 3 gekruiste lagen op 40 cm van het oppervlak, opbrengst 800 g/m², 100  

tot 120 m² per uur. Oppervlakken beschermen: rubber / plastic / begroeiing  

7. REINIGING VAN HET MATERIAAL : Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel 

afspoelen. 

8. OPBRENGST Tussen 700g en 1kg/m² afhankelijk van het type coating*. 

9. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer 

en direct zonlicht. 

 
*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 : Kan nadelige effecten hebben op sommige 

oppervlakken zoals rubber, plastic en sommige metalen oppervlakken. Het is 

aanbevolen vooraf wat tests te doen en indien nodig de oppervlakken te beschermen. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Zich beschermen en aanraking met de ogen en de 

huid vermijden. Bij aanraking onmiddellijk afspoelen met water. Draag pvc-

handschoenen. Draag een hoofddeksel met gezichtsbescherming bij het sprayen. 

Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een 

geschikt pak (waterdicht). 

 

 
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. Professioneel product: 

gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB).  
 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• VOS : 560 g/l 
• Vlampunt : 61°C  
• Dichtheid : 1.1g ± 0.03g/cm3 bij 20°C 

• pH : neutraal 
• Viscositeit : > 4000 cP 
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