
SCALP ANTI-SALPETRE 

SCALP ANTI-SALPÊTRE IS EEN VOORKOMENDE EN 

HERSTELLENDE BEHANDELING VAN MUREN UIT PLEISTER, 

BETON, EN CEMENT DIE ZIJN AANGETAST DOOR VORMING 

VAN SALPETER UITSLAG. 

 

                                                

 

• Bacteriewerend, schimmelwerend, 

waterafstotend en verhardend produkt 

• Produkt op waterachtige basis 

• Verhardt gips, beton, cement soorten 

enz. 

• Vloeibaar en verstuifbaar 

 

 

  

 VERPAKKINGEN : 

• In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L 

• In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L 

• In 1 L verpakking, verzamelbox van 10 eenheden 

 

 

SCALP ANTI-SALPÊTRE laat toe om terug een gezonde ondergrond te bekomen 

alvorens te schilderen of behangpapier te lijmen of enige andere vorm van 

muurbekleding. De actieve bestanddelen van SCALP ANTI-SALPÊTRE verspreiden 

zich in de te behandelen ondergrond en vernietigen de salpetervormende bacteriën. 

SCALP ANTI-SALPÊTRE heeft een drievoudige werking : 

• Waterafstotende eigenschappen (stopt het oppervlakte vocht, oorzaak van de 

salpetervorming) 

• Verduurzamende eigenschappen (verhardt en verstevigt de ondergrond) 

• Bacterie en schimmelwerende eigenschappen (vernietigt de 

salpetervormende bacteriën). 

 

 

1. VERDUNNING : SCALP ANTI-SALPÊTRE is een gebruiksklaar produkt.. 

2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Rol met middeldik haar, 

borstel, penseel, verstuiver. 
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3. WERKWIJZE : a) - De ondergrond voorbereiden door alle vroeger aangebrachte lagen 

van het gedegenereerd oppervlak af te halen. (verf, behangpapier…) 

b) - Alle salpeter muuruitslag, sporen van micro-organismen enz, Met behulp van een 

borstel verwijderen. 

c) - SCALP ANTI-SALPÊTRE goed mengen en daarna, van onder naar boven 

aanbrengen tot verzadiging van de ondergrond. Een tweede laag aanbrengen na een 

tussenpauze van 15 minuten. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : 48 uur wachten alvorens het aanbrengen van een 

muurbekleding of het schilderen. Indien in deze wacht periode er terug sporen van 

salpeter te zien zijn, moet men de hele behandeling volledig herhalen. 

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5°C to 50°C. Bij de uiterste temperaturen 

vermindert de werking van het product. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na ieder gebruik zullen de gereedschappen 

onmiddellijk schoongemaakt worden met ruim water. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Ongeveer 300 tot 500 g / m2.* 

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de 

weersomstandigheden en directe zonnestralen. 
* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de 

werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product 

bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden. 

 

  

 

 

  

 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : De niet te behandelen oppervlakte 

beschermen en afdekken.  

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Handschoenen dragen. Het contact met de 

huid en de ogen vermijden. In geval van aanraking met het product, zich onmiddellijk 

en overvloedig met water afspoelen. Het product en zijn afval niet in de afvoer of de 

riool gieten. Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter 

raadplegen en toon hem de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif 

centrum contacteren Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245. 

3 AANGEBROKEN VERPAKKING : de verpake hoeveelheden moeten steeds volledig 

opgebruikt worden. Na reiniging met een gepaste detergent kunnen ze herbruikt 

worden. Het niet gebruikt produkt dient verbrand te worden in een erkend centrum 

(containerpark). De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder 

de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer 

of waterlopen gieten. 

 

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk 

stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het 

veiligheidsinformatieblad. 

 

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN 

• Product op waterachtige basis 
• Witte melkachtige vloeistof 
• Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH : 4.4 
• Niet vorst bestendig 
• Vlampunt: Geen 
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