
SCALP NDS 72 

OPPERVLAKTE NEUTRALISATOR, EN BEHANDELT DE WIT 

ZWEEM OP MUREN 

 

                                                

 

• Doeltreffend 

• Vlekt niet 

• Ontglanst glas niet 

• Geschikt voor de afwerking van gevels 

die bevuild zijn met wit uitslag of 

andere zout vormingen 

 

 

  

 VERPAKKINGEN : 

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

• In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 KG 

 

 

 

Dit product is bestemd om muren en ondergronden die met basische producten, type 

SCALP DMC 73 behandeld zijn. Ios een zure oplossing die de witte zout vorming op 

alle muren grondig elemineert. 

 

 

1. VERDUNNING : Het product is klaar voor gebruik. 

2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Rol, verstuiver. 

3. WERKWIJZE : Goed homogeen roeren, daarna aanbrengen op de te behandelen 

oppervlak tot volledige verzadiging. Herneem de behandeling zoveel maal als nodig. 

Nooit afwassen. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Het betreft een doordrenkende behandeling. 

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

werkzaamheid verminderd zijn. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na ieder gebruik zullen de 

gereedschappen onmiddellijk schoongemaakt worden met ruim water. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.* 

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de 

weersomstandigheden en directe zonnestralen. 
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* 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 : Het product niet op staal of gegalvaniseerde 

voorwerpen werpen. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Aanraking met huid of ogen vermijden. Indien 

er toch contact is geweest, onmiddellijk ogen en handen overvloedig met water 

spoelen. Draag beschermende handschoenen. 

 

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 vloeibare vorm 
• Kleurloos 
• Soortelijke massa 1.02 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH : 1 
• Vorstbestendig 
• Vlampunt : onbrandbaar 
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