
SCALP DECOL’MOQUETTE 

     

SKUTECZNY PREPARAT ROZPUSZCZAJACY WSZYSTKIE RODZAJU 

KLEJOW UZYWANE DO WYKLADZIN PODLOGOWYCH I OKLADZIN 

SCIENNYCH 

 

 

 

 

 

• Szybki i skuteczny 
• Nie wymaga spłukiwania 
• Szybko odparowuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOWANIE : 

• 750 ml, opakowanie zbiorcze 24 X 750 ml  

• 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L  

• 30 L, paleta 22 X 20 L 

• Beczka 200 L 

 
 

 

 

 

 

SCALP DECOL'MOQUETTE jest produktem przeznaczonym do usuwania okładzin 

podłogowych i ściennych mocowanych za pomocą kleju (dywany, filc, włókna 

roślinne, wykładziny, tkaniny pokrywające ściany...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ROZCIENCZANIE: Gotowy do użycia. 

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Rozpylacz niskociśnieniowy. 

3. SPOSOB UZYCIA :  

a) Oderwać ręcznie okładzinę a następnie spryskać resztki kleju preparatem w celu 

ich usunięcia. 

b) W sytuacji, gdy ręczne oderwanie okładziny jest utrudnione lub niemożliwe, 

należy ją naciąć co około 50 cm przy pomocy noża do tapet lub innego ostrego 

narzędzia, po czym wpuścić produkt w powstałe szczeliny. Odczekać chwilę a 

następnie usunać pozostałości przy pomocy skrobaka do posadzek.  

4. WYMAGANY CZAS : Od 15 do 60 minut. 

5. WYMAGANA TEMPERATURA : Od  5°C do 50°C. Ograniczona skuteczność 

działania w temperaturach ekstremalnych.  

7. ZUŻYCIE : Od 500 do 800 g / m².* 
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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 stosować na powierzchniach z PCV, matach z 

tworzyw sztucznych, powierzchniach ze styropianu, gumy lub pokrytych farbą. 

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu, 

natychmiast przemyć wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych. Nie 

wdychać oparów i wykonywać prace w pomieszczeniach wentylowanych. 

 

 
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 ciężkich 

rozpuszczalników 

• Bazbarwna ciecz 

• Gęstość : 0.87 +/-0.03 g/cm3 w 

temp. 20°C 

• pH : nie dotyczy 

• Odporny na działanie mrozu 

• Temperatura zapłonu : 30°C 
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