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SCALP AQUA 04 

     GECONCENTREERD REINIGINGS-, ONTVET- EN WASMIDDEL VAN DE 

NIEUWSTE GENERATIE. GEHOMOLOGEERD VOOR OPPERVLAKKEN DIE IN 

CONTACT KUNNEN KOMEN MET VOEDINGSMIDDELEN 

 

 

  

 

• Ideaal voor het reinigen van 

oppervlakken die in contact kunnen 

komen met voedingsmiddelen: 

samengesteld op basis van 

bestanddelen uit de positieve lijst van 

het besluit van 8 september 1999 

• Uiterst geconcentreerd product, 

geurloos, spoelen is niet nodig 

• Snelle werking 

• Uitstekende ontvettingskracht. 

• Zeer polyvalent: vetten, nicotine, roet, 

enz... 

 

 

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 12 X 1 L 

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

  

 

Bijzonder doeltreffend product voor het reinigen en ontvetten van klein materiaal, 

machineonderdelen, werktuigen, voedingsvaten, oppervlakken in de 

voedingsmiddelenindustrie, industriële keukens, restaurants, hotels, eetzalen, 

ziekenhuizen, gemeenschappen, enz. Het product heeft een sterk ontvettend 

vermogen voor zowel plantaardige als dierlijke vetten. Dit bijzonder innovatief 

reinigingsmiddel voldoet aan de wetgeving inzake producten die bestemd zijn voor 

het reinigen van materialen en voorwerpen die in contact kunnen komen met 

voedingsmiddelen. Het product is bovendien uiterst geschikt voor dagelijks gebruik 

op minerale oppervlakken als tegels, steengoed, marmer, enz...).  

 

 

1. VERDUNNING : Kan puur of verdund (5 tot 50%) gebruikt worden, naargelang 

de vervuiling van het oppervlak. 

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

spuitbus, hogedrukreiniger, poetsmachine. Voor gebruik in een hogedrukinstallaties 

wordt een concentratie van 1 tot 5% bij de uitgang van het spuitstuk aanbevolen 

(naargelang de toestand van het oppervlak). 
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3. WERKWIJZE : Het product verdunnen voor gebruik. (Zie hierboven). Het product 

met een spons aanbrengen op het oppervlak en vervolgens afvegen met een doek 

of poetspapier. Afspoelen blijft aanbevolen. 

TOEPASSINGSTIJD: Onmiddellijk. 

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Beperkte doeltreffendheid 

bij extreme temperaturen.  

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het gereedschap met water 

reinigen.  

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naargelang de verdunning van het product.* 

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 : 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 

• Vloeibare detergent  

• Kleurloze vloeistof  

• Soortelijke massa : 1,04 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : 11 

• Niet vorstvast doch zelf 

herstellend 

• Vlampunt: onontvlambaar 
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