
SCALPOX AS 2 

TWEE-COMPONENT BESCHERMER TEGEN VOCHT EN 

SALPETER, STOPT HYGROSCOPISCHE ZOUTEN 

                                                

 

• Hecht zich uitstekend vast, zelfs op 

vochtige ondergrond 

• Sans solventen, onontvlambaar 

• Weerstaat perfect alcalische invloeden 

 

 

 

 

 

  

 VERPAKKINGEN : 

Kit van 3,5 kg : (verharder : witte plastiek bus van 1L gevuld tot 1,05 kg, 

verharder : witte plastiek emmer van 5L gevuld tot 2,45 kg). 

 

 

SCALPOX AS 2 wordt gebruikt als preventieve behandeling tegen salpeter. Het 

produkt voor een ondoordringbare laag en voorkomt dat vocht, muuruitslag en 

salpeten door muren en plafonds dringen. SCALPOX AS 2 is het perfecte antwoord 

op de problemen door hygroscopische zouten (nitraten, sulfaten, chloor, enz.). Het 

wordt ook gebruikt als primer voor hydraulische beschermlagen "cement" en epoxy 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik na het mengen van de twee componenten.. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Spatel of mixer, borstel. 

3. VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND: Schuren, ontstoffen en ontvetten van de te 

behandelen oppervlakte met SCALPOX AS 2. Het is aan te raden de te behandelen 

oppervlakte eerst te bewerken met een produkt tegen mossen (ANTIMOUSSE 77 

gebruiken). 

4. WERKWIJZE : De verharder bij de hars voegen. Zorgvuldig mengen met een spatel 

of een mixer. Enkel de hoeveelheid die binnen het uur aangebracht kan worden, 

klaarmaken. Daarna wordt het mengsel hard en kan niet meer gebruikt worden. Breng 

SCALPOX AS 2 aan met een borstel, de oppervlakte volledig bedekken zodanig dat 

zich een uniforme laag vormt, ervoor zorgen dat niets onbedekt blijft. De oppervlakte 

die met dergelijk produkt behandeld is kan daarna behandeld worden met produkten 

zoals cement, verf, enz. 

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR Van 5 tot 50°C. Bij extreme temperaturen vermindert het 

rendement.  
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6. HERSTELTIJD : Kan na 24 uur terug behandeld worden (na volledige uitdroging). 

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

grondig gereinigd worden. 

8. RENDEMENT : 200-500g /m2  volgens het type materiaal en zijn doordringbaarheid.* 

9. STOCKAGE : : Het product in een goed afgesloten verpakking bewaren, 

beschermen tegen weersomstandigheden en volle zon (temperaturen tussen 5°C en 

30°C). 

 
* 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 : De niet te behandelen oppervlakte dient 

beschermd te worden. 

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

handschoenen dragen, Stofmasker gebruiken om het inademen van dampen te 

vermijden. 

 
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 

• Viscose witte vloeistof 
• Verhouding harder/ mengsel : 

30%, 70% 
• Soortelijke massa 1.02  +/- 0.03 

g/ cm3  bij 20°C 

• pH : 7 
• Niet vorstbestendig 
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