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SCALP RENOV’EXPRESS 

 SUPER REINIGER VOOR GEVEL EN VERWIJDERT SNEL 

KALKAFZETTINGEN 

 

  

 

• Onmiddellijke doeltreffendheid  

• Uiterst gemakkelijke manier van 

aanbrengen 

• Supersterk produkt met blijvend 

effect  

• Verstuifbaar 

• Met of zonder spoelen 

 

 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• IN VAT VAN 200L  

• IN 20L VERPAKKING, PALET VAN 24 X 20 L 

• IN 5L VERPAKKING, VERZAMELBOX VAN 4 X 5 L 
 

  

 

SCALP RENOV' EXPRESS is bestemd voor het verwijderen van vuil en pollutie van 

atmosferische oorsprong (koolstof oxide en andere). Word toegepast op 

oppervlakken van het type RPE/RSE, ITE, verf, stenen, bakstenen, cement, 

vezelcement, beton, leisteen, dakpannen, hydraulsche pleister of kalk pleister enz.  

 

 

 

1. VERDUNNING : RENOV' EXPRESS is klaar voor gebruik. 

2. GEBRUIKSVOORWERPEN : Materiaal in nylon of synthetische vezels : Verfrol, 

borstel, penseel. Kan ook verstoven worden maar met aangepast materiaal, (geen 

metalen gedeeltes op de pulverisator : zie onze commerciële dienst). 

3. HANDELSWIJZE : Het product SCALP RENOV'EXPRESS heel goed mengen 

en dan op de te behandelen gevel aanbrengen werken van beneden naar boven. 

Laten inwerken. Het is niet nodig het product af te spoelen behalve bij het 

aanbrengen van verf waterdicht maken, of indien het na 48 uur nog een vochtig 

uitzicht heeft (zie onze commerciële dienst). Indien nodig de behandeling herhalen. 

Voor aanbrengen op witgekalkte oppervlakten onze commerciële dienst 

raadplegen.. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Onmiddellijk. 

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

vermindert de doeltreffendheid van het produkt.  

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

gereedschappenn onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden. 
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7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 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 : Bescherm zink, aluminium, 

gegalvaniseerd staal, koper, en omliggende begroeiing.  

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het is een corrosief product. Het is 

aan te raden zich afdoend en efficiënt te beschermen, vermijd het contact met de 

huid en de ogen. Indien toch contact, dient men zich onmiddellijk en overvloedig met 

water te wassen. Vermijd het inhaleren van de dampen en meng niet met zuren. 

Handschoenen in PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen tijdens 

de verstuiven. Veiligheidsbril gebruiken tijdens het aanbrengen met rol of met 

borstel. Draag aangepaste (aansluitende) werkkleding. 

3. AANGEBROKEN VERPAKKINGEN : moeten volledig geledigd worden. De 

verpakking mag vernietigd worden als niet gevaarlijk afval onder de 

verantwoordelijkheid van de persoon welke dit restafval heeft. De resten niet in de 

afloop of de riolering gieten. Het niet gebuikt produkt moet verdund worden, daarna 

geneutraliseerd met Natrium thiosulfaat en naar het containerpark gebracht worden. 

Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, 

toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren 

Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245. 
 

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 op basis van 

Natrium hypo chloriet  

• Geelachtige vloeistof  

• Soortelijke massa : 1,16 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : >13 

• Niet vorstbestendig  

• Vlampunt: onontvlambaar 
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