
SCALPEX AL 23 

SUPER ALKALISCH AFBIJTMIDDEL IN DIKKE GELVORM 

VOOR BEKLEDINGEN OP BASIS VAN LOOD OF SILICAAT 

 

 

• Uniek en uitzonderlijk goed voor 

bekledingen op silicaat of lood basis 

(veroorzaakt geen stof) 

• Zeer gemakkelijk aan te brengen dank zij 

de ideale viscositeit 

• Zijn verwijderend vermogen is progressief 

en uiterst actief 

• Kan in een enkele behandeling 

verschillende verflagen verwijderen 

• Perfect hechtend op vertikale 

oppervlakken 

• SCALPEX AL 23 is een reukloze waterige 

oplossing, zonder chemische 

oplosmiddelen 

• Is door het ‘Cramif’ geldig bevonden om 

op talloze werven verf op lood basis te 

verwijderen 

 VERPAKKINGEN : 

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

 

 

 

Dit produkt is bestemt voor het cverwijderen van bekledingen op basis van lood, 

bekledingen op silicaat basis en alle dikke verf lagen. Het produkt is niet geschikt voor 

het verwijderen van organische plamuur en verven met op epoxy of polyurethaan 

basis. 

 

 

 

1. VERDUNNING : Het produkt is klaar voor gebruik. 

2. GEREEDSCHAP : Strijkbord en spatel. 

3. WERKWIJZE : In een dikke laag aanbrengen. Wij raden aan om een polyaan film 

op het product aan te brengen, dit om technische en veiligheidsredenen. Laten 

inwerken en afkrabben met een schraper of een steenvijl. Indien nodig, op 

gestructureerde gedeelten, afwerken met een metaalborstel. De ondergrond 

afspoelen, daarna indien nodig neutraliseren met SCALP NDS 72 (oppervlakte 

neutralisator). Vermijdt het produkt aan te brengen op vochtige oppervlakten. 

4. DUUR : Van 1 tot 48 uur. 
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5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5°C tot 50 °C. Bij de uiterste temperaturen 

rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het produkt. 

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Na elk gebruik dienen de voorwerpen 

onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden. 

7. RENDEMENT: Van 1 tot 2 kg / m2 naar gelang de aard van de bekleding.* 

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

weersomstandigheden en directe zonnestralen. 

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen 

geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten 

ondergrond te behandelen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Niet aanbrengen op ondergronden zoals 

aluminium, gegalvaniseerd staal, zink. Het is aan te raden voorafgaandelijke tests uit 

te voeren en indien nodig de ondergronden te beschermen.  

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is verplicht handschoenen, veiligheidsbril en 

masker, aangepaste kledij en waterdichte veiligheidsschoenen te dragen. Het produkt 

veroorzaakt zeer zware brandwonden bij contact met de huid en kan blindheid 

veroorzaken bij contact met de ogen. In geval er toch contact is met ogen en / of huid, 

onmiddellijk met zeer veel water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen. 

 

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze 

verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke 

ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van 

het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij 

de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de 

gebruiksvoorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen. 

 

  

 

 

 

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN 

• Product op basis van alkaline 
derivaten 

• Geelachtige dikke thixotropische 
pasta 

• Soortelijke massa 1,1 +/- 0.03 
g/cm3 bij 20°C 

• pH: neutraal 
• Vorstbestendig 
• Vlampunt: onontvlambaar 
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