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SCALP PIERRE AQUA 89 

     REWELACYJNY PREPARAT NOWEJ GENERACJI DO CZYSZCZENIA 

ELEWACJI. IDEALNY DO  POWIERZCHNI MINERALNYCH I ORGANICZNYCH. 

 

 

 

 

• Nie zawiera rozpuszczalnika   

• Znakomita alternatywa dla 

piaskowania lub hydroczyszczenia, 

oszczędność czasu i pieniędzy 

• Nie uszkadza aluminium, płyt 

akrylowych typu Altuglas, szkła ani 

gumy (nie jest konieczne 

zabezpieczanie szyb i okien). 

 

 

 

OPAKOWANIE :   

▪ 20 L, PALETA 24 X 20 L 

• 5 L,  OPAKOWANIE 4 X 5 L 

▪  

 

 

Preparat w postaci płynnego żelu przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń 

atmosferycznych typu tlenek węgla, sadza, spaliny, pyły paleniskowe z różnego 

rodzaju powierzchni (kamień, marmur, piaskowiec, beton, tynki, powierzchnie 

malowane, powłoki organiczne, itp). 

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE : Nigdy nie należy rozcieńczać produktu. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek, szczotka (wszystkie rodzaje), można go 

rozprowadzać za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego 

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wymieszać przed użyciem. Nanieść produkt na 

czyszczoną powierzchnię od dołu ku górze, tworząc grubą i gęstą warstwę. 

Pozostawić przez kilka godzin. Płukać z dołu ku górze myjką ciśnieniową (o mocy 

140-160 barów), najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C 

4. WYMAGANY CZAS : jedna lub kilka godzin. Zaleca się nanieść preparat 

wieczorem i spłukać następnego dnia rano. 

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

w temperaturach ekstremalnych. 

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Około 300 g / m² w zależności od porowatości 

podłoża.* 
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7. 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 dłuższego kontaktu środka z aluminium i nie 

dopuszczać do wyschnięcia produktu  

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

kontaktu, przemyć wodą. Zaleca się używanie rękawic 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 

• Lekko żółtawy żel 

• Gęstość : 1.23 +/-0.03 g/cm3 w 

temp. 20°C 

• pH : 9 

• Wrażliwy na działanie mrozu 

• Temperatura zapłonu : nie 

dotyczy   
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