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SCALP PIERRE AQUA 89 

 NIEUWE GENERATIE VOOR KRAS BEHANDELING VAN GEVELS VAN 

STEEN 

 

  

 

• Zonder neutralisatie van de ondergrond 

(geen wituitslag) 

• Zonder zuren, zonder oplosmiddel  

• Verstuifbaar met de airless verstuiver 

• Belangrijke financiele besparingen: geen 

zand- of waterstralen meer nodig (dus 

geen noodzaak om op de werf de 

ondergrond te beschermen, niet meer 

nodig om de resten zand van het 

zandstralen opte ruimen; dus een 

nieuwe techniek die snel en efficiënt is). 

• Tast geanodiseerd aluminium niet aan, 

noch altuglas, of glas oppervlaktes, 

noch rubber bekledingen, enz. (het is 

niet nodig om ruitjes of vensterramen af 

te dekken). 

• Vermijd echter te lang contact met 

aluminium en laat vooral het product niet 

opdrogen. 

 

VERPAKKINGEN : 

• IN 20 KG, PALET VAN 24 X 20 KG 

• IN 5 KG, VERPAKKING VAN 4 X 5 KG 
 

  

 

Dit product is geschikt voor het reinigen, het wassen en spoelen, het ontkrassen van 

alle minerale, organische of waterkerende oppervlakken en schoonmaken van de 

vervuiling door de luchtpollutie.  

 

 

 

1. VERDUNNING : Nooit verdunnen. 

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, alle soorten 

borstels, verstuifbaar met de airless. 

3. WERKWIJZE : Het produkt goed mengen voor gebruik. Dik op de oppervlakte 

aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van onder naar boven met warm of 

koud water door middel van de hoge druk spuit. Indien nodig de behandeling 

herhalen. Niet op gevels aanbrengen tijdens de dooi periode. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Een tot meerdere uren. Wij raden aan het 

product ‘s avonds aan te brengen en ‘s anderendaags het af te spoelen. 

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

rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product..  
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6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het schoonmaken van de 

gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met water gebeuren. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 200 tot 300 ml/ m2 ongeveer.* 

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 : Geen enkele specifieke raadgeving. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch 

het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, 

onmiddellijk overvloedig met water afspoeken. 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 

• Product op waterige basis onder 

thixotrope gel vorm  

• Lichtjes geelachtig  

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

cm3 bij 20°C 

• pH : 9 

• Niet vorstbestendig maar is 

zelf herstellend  

• Vlampunt: onontvlambaar 
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