
SCALPIK DECAP’SEC NW 

SUPER VLOEIBAAR AFSTRIP MIDDEL VOOR VERF, LAZUUR, 

VERNIS. VORMT DROGE RESTEN, PRODUCT DIENT NIET 

AFGESPOELD TE WORDEN. 

 

                                                

• Zonder naspoelen  

• Vormt droge resten  

• Geschikt voor toepassing op verticale 

oppervlakken 

• Doeltreffend en snel  

• Verdonkert het hout niet 

• Kan onmiddellijk na afborstelen of 

afschrapen geverfd worden 

• Verstuifbaar 

 

 

 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 

 

 

 

SCALPIK DECAP’SEC NW is geschikt voor het verwijderen van lazuur, verf, vernis, 

dunne filmen op ondergronden zoals hout, ijzer, zink, gegalvaniseerde oppervlakten, 

natuursteen, beton. 

 

 

 

1. VERDUNNING : SCALPIK DECAP’SEC NW  is klaar voor gebruik.  

2. GEREEDSCHAP: Aangepaste verstuiver, rol of borstel. Eventueel vernevelbaar met 

de airless. 

3. WERKWIJZE : Heel goed schudden voor gebruik , daarna op de te behandelen 

ondergrond aanbrengen en de droge resten afschrapen. SCALPIK DECAP’SEC NW 

moet niet afgespoeld worden. De ondergrond kan onmiddellijk na het afschrapen 

terug bekleed worden (nazien of de ondergrond inderdaad goed droog is). 

4. DUUR : Van 1 tot 20 minuten naar gelang de aard van de bekleding. 
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5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5 tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen 

rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product. Vermijden om 

het product aan te brengen op vochtige ondergrond. 

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Na elk gebruik moet het gereedschap 

onmiddellijk met een vod afgedroogd worden. 

7. RENDEMENT: Van 150 tot 300 ml  / m2 naar gelang de soort 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 toepassen op PVC, rubber, plastic 

tegels, en polystyreen. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er 

toch contact is geweest, onmiddellijk ogen en handen overvloedig met water spoelen. 

De dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen. 

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 met solventen 
• Kleurloze tot licht geelachtige 

vloeistof 
• Soortelijke massa 1.03 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH: 2.2 
• Vorstbestendig 
• Viscositeit <100 Cps 
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