
      SCALP AQUA 1000 

ONTVETTENDE WASOPLOSSING OP WATERBASIS. 

 ONTVETTER & GECONCENTREERD SCHOONMAAKMIDDEL  

 

 

VERPAKKING: 

• In 1000 l - containers  

• In 200 l - vaten  

• In 20 l - verpakking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit hoogwaardige product is ontworpen voor het reinigen en ontvetten van alle 

synthetische oppervlakken die in de transport- (auto- en spoorwegindustrie) en 

bouwsector worden gebruikt: gevelbekleding, pvc, geverfde oppervlakken 

(verfwasmiddel), aluminium, zink, messing, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, 

kunststofbekleding. Ideaal voor de dagelijkse reiniging van minerale 

oppervlakken zoals tegels, porcellanato, marmer, enz. en kan worden gebruikt in 

industriële detergenten ( schrobzuigautomaten, enz.) voor mechanische 

onderdelen, motoren van generatoren, enz. 

Voer zeker verdunningstests uit naargelang het te reinigen oppervlak en de 

gevoeligheid ervan:  

• Transport (carrosserieën, enz.): ongeveer 5% 

• Mechanische onderdelen: ongeveer 50% 

• Gebouwen: ongeveer 50%. 

 

 

1. VERDUNNING: Kan verdund van 2 tot 50% of zelfs puur worden gebruikt, 

naargelang het vuil en het te reinigen oppervlak. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL: Spons, doek, sproeier, hogedrukspuit, 

schrobzuigautomaat. Voor gebruik in een hogedrukmachine wordt een 

concentratie van ongeveer 1 tot 5% aan de spuitmondopening aanbevolen 

(afhankelijk van de staat van het oppervlak). Voor gebruik in combinatie met 

onderdompeling laat u de onderdelen in het product weken, bij voorkeur 

verwarmd tot 70°C. Laat ongeveer twintig minuten inwerken. Verwijder de 

onderdelen, borstel ze en spoel ze af onder stromend water. 
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3. PROCEDURE: Verdun het product vóór het aanbrengen (zie boven). Breng 

het product met een spons of een sproeier aan op het oppervlak. Kan 

worden gespoeld, maar deze stap is in bepaalde gevallen overbodig. Veeg 

af met een doek of afveegwatten.  

4. TOEPASSINGSTIJD: Onmiddellijk. 

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR: 5° tot 50°c. Bij extreme temperaturen 

vermindert de doeltreffendheid. 

6. REINIGEN VAN GEREEDSCHAP: Het gereedschap moet met water worden 

gereinigd. 

7. OPBRENGST: Afhankelijk van de verdunning van het product. 

8.OPSLAG:  

• Minimale opslagtemperatuur: +10°C 

• Maximale opslagtemperatuur: + 25°C 

 

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is 

tegen weersinvloeden en direct zonlicht.  

 

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 

• Vloeibaar wasmiddel  

• Lichtgele vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 1,05 +/- 0,05 
g/cm3 

• pH: 14. 

• Vorstbestendig maar 
omkeerbaar 

• Vlampunt: Nihil 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Niet onverdund op kunststof 

oppervlakken aanbrengen. Het uitvoeren van verdunningstests is absoluut 

vereist. Vraag technisch advies aan onze adviseurs, naargelang het 

reinigingsprobleem dat zich voordoet. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is aanbevolen om handschoenen en 

een veiligheidsbril te dragen. In geval van spatten op de huid en het gezicht, 

afspoelen met water. Elk contact met de huid of slijmvliezen vermijden. 

Hanteren 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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