
SCALP PROTECT ENDUIT DECO 

NIET FILM LEGGENDE KLEURLOZE BESCHERMING OP 

WATERIGE BASIS, VOOR DE BESCHERMING VAN 

BINNENHUIS SIERPLEISTERS 

                                                

 

• Zeer kwaliteitsvol product. 

• Zonder solventen 

• Parelend effect  

• Micro poreus 

• Zonder reuk 

• Versterkt de ondergrond  

• Vernevelbaar 

• Verandert het uitzicht of de porositeit van 

de ondergrond niet 

• Zonder gevaar voor de mens of het milieu 

• Bleekt de ondergrond niet 

• Makkelijke en snelle doordrenking van de 

afwerkingspleisters voor buitenhuis. 

• Verhindert de vervuiling van de 

ondergrond en het indringen van spatten 

van olie, wijn, koffie enz  

 VERPAKKINGEN : 

• In vaten van 200 L  

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

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

• In 1L verpakking, verzamelbox van 10 X 1 L 

 

 

 

SCALP PROTECT ENDUIT DECO is een bescherming die ontwikkeld is uit de nano 

technologie, als resultaat van verschillende doel gerichte methodes voor de 

bescherming van binnenhuis sierpleisters en veel andere decoratieve behandelingen 

zoals boenwas, kalken, tadelakt, oude muur aspect, betonplamuur,… Uw sierpleisters 

zullen hun schoonheid behouden en niet meer door de tijd en weersomstandigheden op 

spatten van allerhande vloeistoffen aangetast worden (water, oliën, koffie, wijn…) Ze 

zullen ook versterkt zijn.. 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Lak rol of acryl rol, verstuiver. 
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3. WERKWIJZE : SCALP PROTECT ENDUIT DECO goed homogeen roeren en 

daarna van onder naar boven aanbrengen op de te behandelen ondergrond. Breng 

een of twee lagen aan met tien minuten tussentijd. Vermijd elk overmatig gebruik van 

het product : dit kan uitlopers veroorzaken die sporen kunnen nalaten op de 

ondergrond. SCALP PROTECT ENDUIT DECO op een schone en droge ondergrond 

aanbrengen 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : SCALP PROTECT ENDUIT DECO is een 

impregneer product. De bescherming zal volledig zijn zodra SCALP PROTEC 

ENDUIT DECO volledig zal droog zijn. (Een tot meerdere uren). Op een nieuwe 

ondergrond: 72 uur wachten vooraleer SCALP PROTECT ENDUIT DECO aan te 

brengen. 

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

werkzaamheid van het product verminderd zijn.. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen 

onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naar gelang de materialen en hun poreusheid.* 

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 : bescherm de oppervlakken die niet 

moeten behandeld worden. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : cermijd contact met ogen en huid. In geval 

van contact, onmiddellijk met waterafspoelen. 

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

cm3  bij 20°C 

• pH : 7, neutraal 
• Niet vorstbestendig 
• Vlampunt : onbestaand 
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