
SCALPEX NC 17 GEL 

SUPER AFBIJTMIDDEL OP BASIS VAN GEL ZONDER 

METHYLEENCHLORIDE. 

 

 

 

 

• VOS-gehalte: 840g/l. 

• Kan worden overgeschilderd na 

borstelen of schrapen. 

• Verdonkert hout niet. 

• Gelformule geschikt voor verticale 

oppervlakken. 

 

 

 

 

 VERPAKKING : 

• In 1.000 l - containers 

• In 210 l - vaten 

• In 20 l verpakking, pallet van 24 x 20 l 

• In 5 l verpakking, pallet van 96 x 20 l 

 

 

SCALPEX NC 17 is speciaal ontworpen om te voldoen aan Richtlijn 

2004/42/EG, die tot doel heeft het totale gehalte aan vluchtige organische 

stoffen (VOS) in bepaalde verven en vernissen en producten voor het 

overspuiten van voertuigen te beperken.  

 

 

1.VERDUNNING : Gebruiksklaar product. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Geschikte sproeier of doek. 

3.PROCEDURE : Goed schudden voor gebruik, vervolgens aanbrengen op het 

af te bijten oppervlak en droge residuen wegschrapen. Kan ook gebruikt worden 

om te dompelen of te smeren. 

2. TOEPASSINGSTEMPERATUUR : 5° tot 50°c. Bij extreme temperaturen 

vermindert de doeltreffendheid. 

5. REINIGEN VAN GEREEDSCHAP Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik 

met water worden gereinigd. 

6. OPBRENGST : 100 tot 200 ml / m² afhankelijk van de gebruikswijze. 

7. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht 

weer en direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen onder 5°C. 
 

Technische fiche- • Mei 2021 

Pagina 1/2 



*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de 

werkzaamheden worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden 

van het product bepalen die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken. 
 

 

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Niet aanbrengen op plastic 

oppervlakken. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Draag geschikte handschoenen, een 

veiligheidsbril en een respirator. Contact met de ogen vermijden. Bij aanraking 

onmiddellijk afspoelen met water. Werk in geventileerde ruimten, het product 

is licht ontvlambaar. 

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk 

oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting 

van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren 

op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er 

geen aantasting optreedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Afbijtmiddel in gelvorm  
• Oranjekleurige gel  
• Dichtheid : 0,93 g /cm3 bij 20°C 

• pH : 6. 
• Vorstbestendig  
• Vlampunt : -10°C 
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