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SCALP AQUA 03 

     ONTVETTEND, GECONCENTREERD DETERGENT, VOOR SYNTHETISCHE 

OPPERVLAKKEN, GRONDSTOFFEN GEBRUIKT IN DE BOUW OF IN DE 

INDUSTRIE EN OPENBARE GEBOUWEN. 

 

 

 

 

• Heel krachtige onvetter  

• Zeer veelzijdige toepassingen 

• Zeer geconcentreed produkt, geurloos, 

zonder naspoelen  

• Snelle werking 

• Tast bouwmaterialen niet aan  

• Verstuifbaar 

• Zeer veelzijdig : doeltreffend op vetten, 

nicotine, roet, zwart aanslag van 

radiatoren, dampkappen, enz 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• PER VAT VAN 200 L 

• 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 12 X 1 L 

• IN SPRAY BUS VAN 1 L, VERZAMELBOX VAN 12 X 1 L 
 

  

 

Dit product werd ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van alle synthetische 

oppervlakken die in de bouw voorkomen, zoals gevel dubbeling, PVC, geverfde 

oppervlakten (met schilders waswater), aluminium, zink, messing, gegalvaniseerde 

ondergronden, inox, synthetische tentzeilen. Het is uitstekend geschikt voor de 

dagelijkse reiniging van niet-synthetische oppervlakken zoals betegeling, ceramiek, 

marmer, enz. en het kan ook gebruikt worden in industriële wasinstallaties (zoals 

automatische schoonmaak installaties enz.) voor het schoonmaken van 

mechanische werkstukken, motoren van electrogeen groepen enz...). 

 

 

1. VERDUNNING : Van 5 tot 50 % naar volgens vervuiling en de ondergrond. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN : Spons, vod, 

verstuiver, hoge druk spuiten, zelfwasser. Voor gebruik met een hoge druk reiniger 

is het aan te raden een produkt concentratie van 1 tot 5 % te hebben aan de 

spuitmond (afhankelijk van de staat van het oppervlak). Voor een behandeling met 

het produkt door onderdompeling: laat de werkstukken onder gedompeld in de 

produkt oplossing dat best verwarmd wordt tot 70°C. Gedurende een twintigtal 

minuten laten inwerken. De werkstukken uithalen, opborstelen en spoelen onder 

stromend water. 
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3. WERKWIJZE : Het produkt voor gebruik verdunnen (Zie hierboven). Het produkt 

met een spons op het oppervlak aanbrengen en afdrogen met een vod of 

poetskatoen. Het is niet nodig om na te spoelen. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Het produkt werkt onmiddellijk. 

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

rekening houden met mogelijk 

verminderde doeltreffendheid van het produkt. 

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

gereedschappen in water schoon gemaakt te worden 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Volgens verdunning van het produkt.* 

 
* 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 : vertoont geen duidelijk schadelijke 

nadelen voor de materialen. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het produkt is irriterend voor de huid, 

het is dus aan te raden handschoenen en een veiligheids bril te dragen. Ingeval van 

spatten op de huid en / of de ogen, dient men zich overvloedig af te spoelen met 

water. 
 

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 

• Waterig en vloeibaar produkt 

• Fluorescerende gele vloeistof 

• Soortelijke massa : 1,06 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : 10.5 

• Niet vorstvast doch zelf 

herstellend 

• Vlampunt: onontvlambaar 
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