
SCALPEX NW 

UNIVERSELE SUPERGEL VOOR HET AFBIJTEN VAN 

ALLERLEI SOORTEN VERF, VERNIS, GRAFFITI EN LIJM 

                                         

 

 

• Droge restanten 

• Snel   

• Ideaal voor de schilder 

• Is niet vloeibaar, beperkt verbruik 

• Bewezen doeltreffendheid op alle 

organische ondergronden  

• Ideale viscositeit, geschikt voor verticale 

oppervlakken 

• Werkt uiterst snel 

• Product van de nieuwe generatie. 

• Spoelen is niet nodig 

 

 

 VERPAKKINGEN : 

• 20 l: pallet van 24 X 20 l  

• 5 l: pakket van 4 X 5 l 

• 750 ml: pakket van 24 X 750 ml 

 

 

 

SCALPEX NW is bestemd voor het afbijten van houtbeits, verf en vernis op 

ondergronden zoals hout, houtwerk, ijzer, zink, gegalvaniseerd staal, stenen en 

beton.. 

 

 

 

1. VERDUNNING : Gebruiksklaar. 

2. GEREEDSCHAP: Borstel met natuurlijke haren of spatel 

3. WERKWIJZE : Goed schudden voor gebruik. Dikke, laag aanbrengen en laten 

inwerken. Restanten verwijderen met een spatel of krabber. Niet aanbrengen op 

vochtige oppervlakken. 

4. DUUR : 20 minuten of langer laten inwerken, afhankelijk van de 

weersomstandigheden en de ondergrond. Het product nooit laten opdrogen. 
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5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5 tot 50° C. Verminderde doeltreffendheid 

bij extreme temperaturen. 

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik 

met water worden gereinigd. 

7. RENDEMENT: Afhankelijk van de ondergrond, 300 tot 600 ml/m².* 

8 : OPSALG :  Vorstvrij en buiten het bereik van de weerselementen, warmtebronnen 

en direct zonlicht opslaan. 

* 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 pvc, rubber, plastic 

tegels, polystyreen. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Contact met ogen en huid vermijden. 

Beschermingsbril dragen. Bij contact, ogen en handen onmiddellijk wassen met 

water. Dampen niet inademen. Pvc- of latexhandschoenen dragen van het type: 

LATEX 3130 of PVC535K van het merk GOLDEX of rubberhandschoenen met 

polyvinylalcohol of nitrilbutyl. We raden aan bij gebruik in een gesloten en niet-

geventileerde ruimte een ademhalingstoestel te gebruiken, uitgerust met een 

dampfilterpatroon categorie A. 

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 
oplosmiddelen 

• Lichtjes geel gekleurde gel 
• Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH: >3 
• Heeft geen schrik van vorst 
• Viscositeit >4000 Cps 
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