
SCALP DECOL’PAPIER 

     

SUPER PRODUKT NA BAZIE ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 

DO ODKLEJANIA TAPET, PLAKATÓW 

 

 

 

 

 

• Szybkie działanie 

• Można go rozpylać 

• Słabo wyczuwalny zapach 

• Produkt silnie skoncentrowany : 1 

litr roztworu pozwala usunąć od 

250 do 300 m tapety 

• Bardziej ekonomiczny i mniej 

uciążliwy niż urządzenia do 

odklejania tapet (bardzo wydajny) 

• Niepalny  

 

 

OPAKOWANIE : 

• 1 L, opakowanie zbiorcze 20 X 1 L  
• 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L  
• 20 L, paleta 24 X 20 L 
• Beczka 200 L 

 
 

 

 

 

 

SCALP DECOL'PAPIER przeznaczony jest do usuwania wszelkiego rodzaju tapet, 

plakatów i afiszów reklamowych. Z łatwością rozpuszcza wszystkie najczęściej 

występujące  na rynku kleje. 
 

 

 

 

 

 

 

1. ROZCIENCZANIE: SCALP DECOL'PAPIER rozcieńcza się w wodzie w ilości od 

5 do 10%.. 

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, rozpylacz, szczotka do tapet, gąbka.  

3. SPOSOB UZYCIA : Preparat SCALP DECOL'PAPIER należy dobrze wymieszać. 

Następnie sporządzić roztwór (5 do 10% produktu rozpuścić w wodzie) i 

odpowiednio wymieszać.  

Zdrapać grubo wyłożoną tapetę, co ułatwi wnikanie preparatu w głąb. Należy 

nanieść dużą ilość preparatu, a następnie odczekać od 10 do 30 minut i przystąpić 

do usuwania tapety za pomocą szpachelki, noża lub ręcznie..  

4. WYMAGANY CZAS : od 10 do 30 minut. 

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

7. ZUŻYCIE : od 250 do 300 ml / 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: Unikać przedostania się produktu na powierzchnie, z 

których nie chcemy usuwać tapety. 

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

natychmiast przemyć wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych 

 

 
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 

• Bazbarwna, przezroczysta ciecz 

• Gęstość : 1.05 +/-0.03 g/cm3 w 

temp. 20°C 

• pH : nie dotyczy 

• Wrażliwy na działanie mrozu, ale 

po odtajeniu nadaje się do użycia 

• Temperatura zapłonu : nie dotyczy 
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