
SCALP HYDROFUGE TOITURE 

GEKLEURDE WATERDICHTENDE DAKBEDEKKING OP 

BASIS VAN ACRYLHARSEN, TITANIUM DIOXIDE, 

IJZEROXIDE EN GEKALIBREERDE LADINGEN EN WATER  

                                                

 

• Het product hecht zich zeer gemakkelijk, 

gebruik van primer is niet nodig 

• Bevat geen oplosmiddel, niet toxisch 

• Onontvlambaar 

• Geurloos 

• Bestaat in verschillende kleuren 

• Conform aan de richtlijn COV 2004/42/CE 

: Categorie A : max COV : 140 g/L (2010) 

max COV van het gebruiksklare product : 

139 g/L 

  

 VERPAKKINGEN : 

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

 

 

 

SCALP HYDROFUGE TOITURE is een verf op basis van zuivere acrylhars voor 

dakbedekkingen en asbestcement. Dit product wordt gebruikt voor het waterdicht 

maken, beschermen, vernieuwen en voor het kleuren van dakwerken en imitatie 

leistenen, vezelcement asbestcement enz. Dit kan ook gebruikt worden voor het 

verven van oppervlakken in beton en cement. 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, maar mag nog verdund worden. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Aanbrengen met een borstel of 

met een airless pistool op zuivere, droge en cohesie materialen. 

3. WERKWIJZE : Voorbereiding van de te behandelen oppervlakte : Deze moeten in 

goede toestand, proper en droog zijn. Om de oppervlakten voor te bereiden kan men 

bijvoorbeeld het reinigend product SCALP RENOV’EXPRESS (vermijd wel 

hogedrukreinigers, die kunnen de materialen aantasten, vooral dan die materialen in 

vezelcement). 

a) Aanbrengen met het airless pistool : in twee gekruiste lagen «nat op nat» 

aanbrengen. Het is aan te raden het product voor de eerste laag met 10% water te 

verdunnen. 
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b) Aanbrengen met een verfborstel : 2 lagen aanbrengen met daartussen minstens 8 

uur tijdsverschil. Ook hier is het aan te raden de eerste laag met 10%  water te 

verdunnen. 

4. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Minimumtemperatuur tijdens het aanbrengen : 5°C 

(niet in volle zon aanbrengen). 

5. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Onmiddellijk na gebruik het gereedschap 

reinigen met water. 

6. VERBRUIKSRENDEMENT : ongeveer 300 g/m2 per laag, afhankelijk van het soort 

oppervlak.* 

7. STOCKAGE : Het product bewaren in een vorstvrije ruimte en beschermd teven 

slechte weersomstandigheden en direct zonlicht. Niet bewaren bij een temperatuur  < 

5°C. 

 

* 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 oppervlakken die niet behandeld 

dienen te worden dienen afgedekt te worden ( glas PVC, …). 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien 

dit toch zou gebeuren onmiddellijk met heel veel water wassen. Handschoenen in 

PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen, zeker bij het gebruik door 

verstuiving. Beschermbril dragen tijdens het aanbrengen met een verfrol of 

verfborstel. Draag een aangepaste combinatie van werkkledidng (waterdicht). 

 
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 
• Melkachtige vloeistof 
• Soortelijke massa 1  +/- 0.03 g/ 

cm3  bij 20°C 

• pH : 11 
• Niet vorstbestendig 
• Vlampunt : Geen 
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