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SCALP NETTOYANT FAÇADE 2 

     NIEZWYKLE SZYBKI PREPARAT DO CZYSZCZENIA ELEWACJI DO 

TWORZYW ZAWIERAJACYCH KRZEMIONKE. 

 

 

 

 

• Szybkie działanie 

• Wygodna aplikacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOWANIE :   

• BECZKA 200 KG   

• 25 KG, PALETA 24 X 25 KG 

 
 

 

 

Silny środek usuwający zanieczyszczenia spowodowane dużym natężeniem ruchu, 

smog, spaliny, pyły paleniskowe, tlenek węgla przeznaczony do tworzyw 

zawierających krzemionkę. 

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, szczotki (wszelkiego rodzaju). 

3. SPOSÓB UŻYCIA : Nanieść na suchą powierzchnię. Unikać aplikacji po obfitych 

deszczach. Pozostawić od 45 minut do 2 godzin. Spłukać obficie myjką 

ciśnieniową o mocy 140-160 barów, najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C. 

4. WYMAGANY CZAS : od 15 minut do maksymalnie 1 godzin. 

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

w temperaturach ekstremalnych. 

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć 

wodą 

7. ZUŻYCIE : od 150 do 250 g / m² w zależności od porowatości podłoża.* 

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. 

  
. 
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1. OCHRONA POWIERZCHNI : Środek powoduje zmatowienie powierzchni 

szklanych. Uszkadza powierzchnie z kamienia, marmuru, aluminium, cynku, 

powierzchnie galwanizowane i stalowe, które należy zabezpieczyć przed 

zastosowaniem produktu. 

2. OCHRONA OSÓB : Produkt zawiera pochodne fluorowane. Ma on silne działanie 

żrące na skórę i może  wywołać poważne poparzenia. Bezwzględnie należy 

używać obuwia, okularów ochronnych, rękawic z lateksu i odpowiedniej odzieży. 

Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast zmyć środek wodą i skontaktować 

się z lekarzem. 

 
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  

• Gęsta ciecz 

• Gęstość : 1.05 +/-0.03 g/cm3 w 

temp. 20°C 

• pH : 1 

• Wrażliwy na działanie mrozu 

ale po odtajeniu nadaje się 

do użycia 

• Temperatura zapłonu : nie 

dotyczy   
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