
SCALP DMC 74 LIQUIDE 

ALKALISCHE AFBIJTOPLOSSING VOOR HOUT EN METAAL 

 

 

VERPAKKING: 

• In 1240 kg - container  

• In 240 kg  - vat  

• In verpakking van 25 l, pallet 

van 24 x 25 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit product is bedoeld voor het reinigen en afbijten van hout en metalen. 

 

 

1.VERDUNNING: Gebruiksklaar product (het product kan in sommige gevallen tot 

50 % worden verdund). 

2. TOEPASSINGSMATERIALEN: Bad van roestvrij staal, composietmaterialen 

geschikt voor basisoplossingen. Kan ook als additief worden gebruikt met een 

hogedrukreiniger. 

3.PROCEDURE: Afbijten in bad. Giet het product in het bad en voeg zo nodig water 

toe. Dompel de af te bijten delen onder in het bad en wacht tot alle verflagen 

afgebeten zijn. Verwijder de afgebeten delen, spoel ze af met water onder druk en 

laat ze drogen. 

4. TOEPASSINGSMATERIALEN: 1 tot enkele uren 

5 TOEPASSINGSMATERIALEN: 5° tot 50°c. Bij extreme temperaturen vermindert de 

doeltreffendheid.. 

6.OPBRENGST: 300 tot 600 ml / m² afhankelijk van de poreusheid van het 

oppervlak. 

7. GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN: Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik 

met water worden gereinigd. 

8.OPSLAG :  

• Minimale opslagtemperatuur: + 10°C 

• Maximale opslagtemperatuur: +25°C 
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Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer en 

direct zonlicht. Indien het product niet binnen 12 maanden na de 

fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn 

genomen, wordt de houdbaarheidsdatum met een jaar verlengd. 

 

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Vloeibaar product 

• Licht geelachtige vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 1.33 +/- 0,05 
g/cm3 

• Vorstbestendig 

• pH: 14. 

• Vlampunt: Nihil 
 

 

 

 

BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Corrosief voor aluminium, zink en 

gegalvaniseerd staal. 

BESCHERMING VAN PERSONEN: Dit product is zeer basisch en kan ernstige 

brandwonden op de huid veroorzaken. Het is verplicht om laarzen, 

handschoenen, oog- en gezichtsbescherming en een geschikte overall te 

dragen bij het gebruik van dit product. Bij contact met het product 

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

vermijden. 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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