
SCALP DECOL’MOQUETTE 

     DOELTREFFEND PRODUCT OM ALLE SOORTEN LIJMEN VOOR VAST 

TAPIJT EN MUURBEKLEDINGEN OP TE LOSSEN 

 

 

 

 

 

• Snel en doeltreffend 

• Onbrandbaar 

• Niet nodig om het product nadien 

weg te poetsen 

• Verdampt zeer snel 

 

 

 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• In 30 L verpakking, palet van 22 X 30 L  

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

• In 750 ml L verpakking, box van 24 eenheden 

 

 

 

 

SCALP DECOL'MOQUETTE is bestemd voor de volledige verwijdering van alle 

soorten gelijmde vloerbekledingen en muurbekledingen. (vast tapijt, vilt, 

plantaardige vezels, vloerkleedjes, muurbekledingen). 
 

 

 

 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik. 

2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Lage druk 

verstuiver. 

3. WERKWIJZE :  

a) De vloerbedekking lostrekken, lijmresten natmaken om ze zo te verwijderen. 

b) In sommige gevallen kan het lostrekken van de vloerbekleding moeilijk zijn, in dit 

geval maak je met een cutter om de 50 cm krassen in de bedekking, dan breng je 

het product aan in de krassen en daarna de vloerbedekking afschrapen met behulp 

van een schraper. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Van 15 tot 60 minuten. 

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

vermindert de werking van het product. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het schoonmaken van de 

gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met Wjhite Spirit of het zelfde product 

 

 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 500 tot 800 ml / m2.* Technische gegevens • Mei 2021 
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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 : SCALP DECOL'MOQUETTE niet 

toepassen op PVC, plastic tegels, polystyreen, rubbers, schilderwerk. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het contact met huid en ogen vermijden. 

Indien er toch contact is geweest, zich onmiddellijk met stromemd water afspoelen. De 

dampen niet inademem. Draag handschoenen en werk in een goed verluchte ruimte.  

 

 
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 basis van sterke 
oplosmiddelen 

• Kleurloze vloeistof 
• Soortelijke massa 0.87 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH : 7 
• Vorstvrij 
• Vlampunt : 23°C 
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