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SCALP DMC 73 

STERKE KRAS BEHANDELING EN REINIGER VOOR KALKSTEENACHTIGE 

ONDERGRONDEN EN MINERALE OPPERVLAKKEN.  

  

 

• Doeltreffend en snel werkend 

• Krachtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• IN 25 KG, PALET VAN 24 X 25 KG 

 

 

  

 

Dit product is bestemt voor het verwijderen van krassen en het reinigen van 

natuursteen, marmer, van vervuilde water afstotende plamuur, vervuild door de 

stedelijke luchtverontreiniging 

 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik (nooit verdunnen). 

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: rol, borstel met 

synthetische vezels, eventueel verstuifbaar met de airless.  

3. WERKWIJZE : : Het product goed glad omroeren alvorens te gebruiken. 

Aanbrengen op een droge of vochtig gemaakte ondergrond en laten inwerken. 

Grondig af spoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van 

de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling herhalen. Na het afwassen van 

het oppervlakt onmiddellijk neutraliseren met SCALP NDS 72 tot de ondergrond 

niets meer opneemt. 

4. BEHANDELINGSTIJD : Van 15 minuten tot 1 uur.. 

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

rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het schoonmaken van de 

gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruiim ruim water gebeuren. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 300 tot 600 g/ m2 volgens de porositeit van de 

ondergrond.* 
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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 : Corrosief ten opzichte van 

aluminium, zink, gegalvaniseerd staal.  

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is sterk basisch en kan 

erge brandwonden op de opperhuid veroorzaken. Het is verplicht laarzen, 

handschoenen, veiligheidsbril, bescherming voor het gelaat en aangepaste volledig 

beschermende kleding te dragen tijdens het werken met dit produkt. 
 

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 product in de vorm van een 

thixotrope slijmerige vloeistof  

• Lichtjes geelachtige gel  

• Soortelijke massa : 1,23 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : 14 

• Vorstbestendig  

• Vlampunt: onontvlambaar 
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