
ACIDE OXALIQUE 

NEUTRALISEREND, VERHELDEREND EN ZUUR OXIDATIEMIDDEL 
 

 VERPAKKING : 

• 20 l - zak gevuld tot 25kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OXAALZUUR DIHYDRAAT wordt gebruikt als neutralisator na het basisbeitsen. 

Maakt het mogelijk om het hout lichter te maken na het bad. 

 

 

 

1.GEBRUIKSAANWIJZING: Verdunnen in een verhouding van 10 tot 20% in water. 

Mengen tot het product klaar is voor gebruik. 

2.STANDAARD GEBRUIKSVOLGORDE: Niet mengen met een sterk oxidatiemiddel 

(raadpleeg onze technisch adviseur). 

3.BADCONTROLE: Materiaal: Reagentia 

• 1 pipet van 10 cm3 fenolftaleïne 

• 1 buret met 25 cm3 NaOH N 

• 1 erlenmeyer van 250 cm3 

Pipetteer 10 cm3 en voeg 100 cm3 gedestilleerd water toe. 

Voeg een paar druppels fenolftaleïne toe. 

Titreer met NaOH N tot de oplossing roze kleurt. 

V is de druppel van de buret in cm3. 

Opmerking : Op een vers bad met 10% (m/v) OXAALZUUR DIHYDRAAT: V = 15,5 

cm3. 

4. REGENERATIE VAN HET BAD: voeg 6,5 kg OXAALZUUR-DIHYDRAAT toe per 

ontbrekend volume NaOH 1 N en per 1000 liter badwater. 

5.OPSLAG  

• Minimale opslagtemperatuur: +5°C 

• Maximale opslagtemperatuur: + 40°C 

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is 

tegen weersinvloeden en direct zonlicht.  
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Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt 

gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product 

gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact 

op met onze verkoopafdeling.  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Gekristalliseerd poeder: Wit 

• pH puur: Niet van toepassing 

• pH bij 10 g/l: < 1 

• Vriespunt: Niet van 
toepassing 

 

 

 

BESCHERMING VAN PERSONEN: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Bij aanraking onmiddellijk afspoelen met water. Dampen niet inademen. 

Draag geschikte beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en 

beschermkledij en werk in een geventileerde ruimte. Hanteer zonder 

spatten. Raadpleeg voor veilig gebruik het veiligheidsinformatieblad.  

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk 

oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting 

van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren 

op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er 

geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB). 
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