
SCALP ANTI-TACHES 07 

SUPER PREPARAT HYDRO- I OLEOFOBOWY DO 

IMPREGNACJI POWIERZCHNI POROWATYCH 

 

                                                

 

• Efekt perlenia 

• Nie zawiera rozpuszczalnika 

• Mikroporowaty 

• Zabezpiecza powierzchnie przed 

zabrudzeniami i rozwojem 

mikroorganizmów   

• Bezzapachowy 

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

nie wymaga specjalnego znakowania 

dla transportu i zastosowania 

  

 OPAKOWANIE : 

• Beczka 200 L 

• 20 L, paleta 24 X 20 L 

• 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L 

• 1 L, opakowanie zbiorcze 10 x 1 L 

 

 

 

SCALP ANTI-TACHES 07 jest przeznaczony głównie do impregnacji posadzek i 

tarasów. Zabezpiecza porowate powierzchnie przed działaniem wody, olejów, 

tłuszczów, zużytych smarów, wina, kawy, itp. do stosowania głównie na 

powierzchniach poziomych z terakoty, płytek wypalanych, kostki brukowej, mozaiki, 

kamienia sztucznego, marmuru, betonu, cementu, kamienia naturalnego. Idealnie 

nadający się do szaro-niebieskiego wapienia Bluestone. 

 

 

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, nigdy nie należy rozcieńczać. 

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, rozpylacz ręczny lub spryskiwacz ciśnieniowy. 

3. SPOSOB UZYCIA : Dobrze wymieszać SCALP ANTI-TACHES 07, następnie 

nanieść na powierzchnię (w kierunku od dołu ku górze w przypadku powierzchni 

pionowych). Nałożyć jedną lub dwie warstwy w odstępie czasowym 10 minut, w 

zależności od porowatości podłoża, uważając aby nie nałożyć go zbyt dużo 

preparatu. Zastosowanie zbyt dużej ilości produktu może spowodować powstanie  
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zacieków i pozostawić ślady na powierzchni. Preparat SCALP ANTI-TACHES 07  

należy stosować na czystych i suchych powierzchniach. 

4. WYMAGANY CZAS: SCALP ANTI-TACHES 07 jest środkiem impregnującym. 

Rezultaty widoczne są po jego całkowitym wyschnięciu (jedna lub kilka godzin). 

5. WYMAGANA TEMPERATURA: od 5 do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w 

temperaturach ekstremalnych.   

6. CZYSZCZENIE NARZEDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą. 

7. ZUZYCIE : W zależności od materiału, z którego wykonana jest dana powierzchnia i 

jej porowatości.* 

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim 

działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych. 

 

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak 

nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej 

powierzchni. 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nie należy stosować na powierzchniach z materiałów 

niechłonnych, takich jak tworzywa sztuczne, farby, metal, łupek, szkło, PCV, itp. 

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie 

wodą. Nosić rękawice z PCV. 

 

Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Produkt na bazie wody 
• Przezroczysta ciecz bezbarwna 

lub żółtawa        
• Gęstość : 1 +/-0.03 g/cm3 w 

temp. 20°C                                

• pH : 7 (obojętne) 
• Wrażliwy na działanie mrozu 

(składowanie) 
• Klasyfikacja AFNOR : rodzina 

1 klasa 10f 
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