
SCALP ANTI-TACHES 07 

SUPER VOCHTWEREND, VETAFSTOTEND EN ANTI-GRAFFITI 

LEGT GEEN FILM IN WATERIGE FASE OP BASIS VAN 

ACRYLFLUORIDE HARS, EN SPECIFIEKE TOEVOEGSELS. 

SPECIAAL AANGEPAST VOOR VLOEREN EN GEVELS 

 

 

                                                

• Zeer grote doeltreffendheid  

• Parelend effect 

• Doeltreffend tegen graffiti  

• Zonder oplosmiddel 

• Vlugge en makkelijke indringing in 

de materiaal poriën  

• Micro poreus 

• Zonder gevaar voor de mens  

• Onontvlambaar 

• Verhindert het vervuilen van de 

oppervlakken en beperkt de 

vorming van micro-organismen 

• Geurloos  

 VERPAKKINGEN : 

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

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

• In 1L verpakking, verzamelbox van 10 stuks 

 

 

SCALP ANTI-TACHES 07 is voornamelijk bestemt voor de bescherming van vloeren 

en terrassen. Het produkt wordt gebuikt voor de bescherming van poreuze materialen 

tegen het indringen van water, olie, vetten, smeerolie, wijn, looizuur, koffie,…en op 

voornamelijk horizontale oppervlakken zoals dallen, glazuur tegels, afremmende 

straatstenen, zeskant straatsteentjes, herperst samengesteld straat gesteente, 

marmer, beton, cement, natuursteen. Ideaal voor blauwe hardsteen, kan ook gebruikt 

worden op muren en gevels. SCALP ANTI-TACHE 07 kan ook gebruikt worden als 

bescherming tegen graffiti op alle soorten gevels (reinigen van de graffiti met water op 

90° onder hoge druk). 

 

 

1. VERDUNNING : Gebruiksklaar, nooit verdunnen 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, manuele verstuiver, airless. 
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3. WERKWIJZE : SCALP ANTI-TACHES 07 goed mengen en daarna op het te 

behandelen oppervlak (van beneden naar boven in geval het een verticaal oppervlak) 

aanbrengen. Een of twee lagen aanbrengen met een interval van 10 minuten. Vermijd 

ieder overmatig gebruik van het product, dit kan strepen veroorzaken die sporen 

nalaten op het oppervlak. SCALP ANTI-TACHES 07 aanbrengen op propere en bij 

voorkeur droge ondergrond. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : SCALP ANTI-TACHES 07 is een product dat door 

de ondergrond wordt opgezogen. De behandeling zal zijn effect hebben zodra SCALP 

ANTI-TACHES 07 volledig is ingedroogd (kan één tot meerdere uren duren). 

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

houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen 

onmiddellijk in ruim water te worden schoon gemaakt. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid.* 

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 oppervlakke 

beschermen. (Niet gebruiken op niet-absorberende materialen zoals plastiek, verf, 

metaal, leisteen). 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : De aanraking met ogen en huid vermijden. 

Indien toch aanraking, zich onmiddellijk met voldoende water afspoelen.  

 

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 

• Transparante geelachtige 
vloeistof 

• Transparante geelachtige 
vloeistof 

• Soortelijke massa 1 g/cm3 bij 
20°C 

• pH : 7, neutraal 
• Vreest de vorst 
• Classificate AFNOR : famillie 1 

classe 10f 
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