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SCALP SOL’NET 

 PROFESSIONEEL REINIGINGSMIDDEL. 

 

  

 

• Snelwerkend en zeer doeltreffend 

• Zeer polyvalent 

• Geconcentreerd 

• Lichte geur 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• IN 25 KG VERPAKKING, PALET VAN 24 X 25 KG 

• IN 6 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON VAN 4 X 6 KG 

• IN 1.2 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON MET 10 EENHEDEN 
 

  

 

SCALP SOL’NET is een uiterst efficient product met dubbele actie. Aan de ene kant 

is het een professioneel reinigingsmiddel bestaande uit geconcentreerd zuur 

bestemd voor het verwijderen van vuil en afvalresten bij het afwerken van een werf 

: resten van cement, plaaster, kalksteen, roest, enz. op harde oppervlakten (tegels, 

keramiek, baksteen, bouwblokken, enz). Aan de andere kant geeft het product ook 

de mogelijkheid, voor het verven of het renoveren, vloeren in beton te ontvetten 

(zones van dienststation, in elkaar passende stenen, industriële vloeren). Het 

product vernietigt en lost alle vuil van ondergronden met koolwaterstof en andere.  

 

 

 

 

1. VERDUNNING : Afhankelijk van de sterkte van de oppervlakte kan men het 

product onverdund of aangelengd tot een volume van 1  op 5 volumes water.  

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Verstuiver, borstel, 

rol, penseel. 

3. WERKWIJZE : Het te behandelen oppervlak vooraf heel goed vochtig maken. 

Het product op de oppervlakte aanbrengen en gedurende 5 tot 10 minuten laten 

inwerken. Men kan de inwerking van het product met een mechanische behandeling 

versnellen. Ruim spoelen met water onder hoge druk of met een spuit alvorens het 

product volledig droog is. Indien nodig de behandeling een tweede of derde keer 

herhalen.  

4. BEHANDELINGSTIJD : Van 5 tot 10 minuten. 
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5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen 

rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product..  

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

gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden. 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 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 : Bescherm die oppervlakten die niet 

gereinigd moeten worden (schilderijen, marmer, franse witsteen, kalksteen, glas 

metalen en de omliggende vegetatie). Bij twijfel is het beter voorafgaand een test te 

doen op een kleine oppervlakte. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit product is een mengeling van 

minerale zuren. Het is corrosief ter hoogte van de opperhuid en kan zware 

brandwonden veroorzaken. Bij contact met de huid onmiddellijk met overvloedig 

water wassen. Draag een volledig veiligheidspak welke bescherming geeft tegen 

chemische producten. Veiligheidsbril met een volledige beveiliging tegen spatten 

gebruiken en handschoenen in PVC dragen. 
 

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 de vorm van een 

sterk geconcentreerde vloeistof  

• Lichtjes gekleurd  

• Soortelijke massa : 1,2 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : 1 

• Niet vorstbestendig maar is 

zelf herstellend  

• Vlampunt: onontvlambaar 
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