
SCALPFUGE OM 70  

WATERDICHT MAKEND PRODUKT OP WATERIGE BASIS 

ZONDER SILICONEN, LEGT GEEN FILM, OP BASIS VAN 

ORGANOMETALLISCHE COMPONENTEN 

                                                

 

• Product van betere kwaliteit  

• Doeltreffend op plaaster 

• Scalpfuge OM 70 kan overschilderd 

worden (verf met solventen, 

voorafgaandelijk testen alvorens 

• aan te brengen) 

• Microporeus, laat de vrije doorgazng van 

waterdamp toe 

• Zonder siliconen  

• Verstuifbaar 

• Dringt gemakkelijk en snel in de porien 

van de materialen  

 VERPAKKINGEN : 

• In vat van 200 L 

• In 30 L verpakking, palet van 22 X 30 L 

 

 

SCALPFUGE OM 70 is bedoeld voor het waterdichtmaken van stenen, plaaster, 

hydraulische pleister, cement, beton, baksteen, marmer, dakpannen, leisteen, 

vezelcement. 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik : nooit verdunnen. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol met natuurlijke vezels, 

manuele verstuiver. 

3. WERKWIJZE : Het produkt goed mengen voor gebruik, daarna aanbrengen op de te 

behandelen ondergrond, werken van onder naar boven tot wanneer de ondergrond 

niets meer kan opnemen. De handeling een tweede keer herhalen met een 

tussenpauze van ongeveer 20 minuten. Vermijd het teveel aanbrengen want dit kan 

uitlopers veroorzaken die sporen nalaten op de ondergrond. Het produkt op droge en 

propere oppervlakten aanbrengen. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Het gaat om een produkt dat moet indringen. Het 

produkt werkt doeltreffend onmiddellijk na het verdampen van de solventen (na 

ongeveer 72 uur). 
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5. OMGEVINGSTEMPERATUUR Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen 

vermindert de werking van het product. Het product kan gebruikt worden tot 70% 

relatieve vochtigheid. 

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

onmiddellijk in White Spirit gereinigd te worden. 

7. RENDEMENT : Naar gelang de materialen en hun porositeit : ongeveer 300 ml / m2 

voor de 2 lagen.* 

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 : Niet aanbrengen op organsche bekleding 

(verf RPE, RSE…). De niet te behandelen ondergrond beschermen en bedekken 

(glas, PVC…). 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : : Vermijd het contact met ogen en huid. 

Indien toch contact,  onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Werk in een goed 

geventileerde ruimte, niet roken. Handschoenen 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 

• Product met solventen 
• Transparante kleurloze vloeistof 
• Soortelijke massa 0.78 +/- 0.03 g/ 

cm3  bij 20°C 

• pH : Geen 
• Vorstbestendig 
• Vlampunt : 36°C 

Technische gegevens • Mei 2021 

Pagina 2/2 


