
SCALP NEUTRALISANT ACIDE 

VLOEIBARE ZUURNEUTRALISATOR 

 

 

VERPAKKING: 

• 200 l - vat Donkerblauw HDPE 

gehomologeerd UN / Gevuld tot 

240 Kg 

• 20 l - bidons Donkerblauw HDPE 

gehomologeerd UN / Gevuld tot 25 

Kg 

 

 

 

 

 

 

SCALP Zuurneutralisator is een nieuw product voor de neutralisatie na het afbijten 

of ontvetten op emailvoorbereidingslijnen. Kan ook worden gebruikt voor de 

neutralisatie van alkalische, natrium- of kaliumafbijtsporen.    

SCALP Zuurneutralisator moet voor gebruik verdund worden. 

Dit product maakt de sekwestratie van bivalent en tetravalent ijzer mogelijk. 

 

 

 

GEBRUIK: het product moet worden verdund in een verhouding van 5 tot 15%.  

BADTEMPERATUUR: Kamertemperatuur.  

CONTACTTIJD: Een paar minuten tot een paar uur, afhankelijk van de aard van 

de te behandelen oppervlakken. In de praktijk volstaan enkele minuten voor 

een volledige en diepe neutralisatie op niet-poreuze oppervlakken, in het geval 

van hout moet men 1 tot enkele uren wachten. Onderdelen spoelen met 

leidingwater. 

BADCONTROLE: Het bad moet schoon worden gehouden en mag geen basische 

sporen bevatten. Het verdient de voorkeur het bad te verversen van zodra een 

verminderde activiteit wordt geconstateerd. 

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.  
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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 

• Heldere vloeistof - Kleurloos 

• Dichtheid bij 20°C: 1.08 +/- 0,05 
g/cm3 

• pH puur: 1. 

• Vriespunt: < -5 °C 

 

 

 

1.BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Oppervlakken zoals aluminium, 

gegalvaniseerde oppervlakken of zink niet behandelen. Het is aanbevolen 

vooraf wat tests te doen en indien nodig de oppervlakken te beschermen.  

2.BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is verplicht waterdichte handschoenen, 

maskers, kleding en schoenen te dragen. Dit product veroorzaakt ernstige 

brandwonden op de huid en kan gezichtsverlies veroorzaken als het in 

contact komt met de ogen. In geval van contact met het product, afspoelen 

met veel water en onmiddellijk medische hulp inroepen. Contact met de 

ogen en de huid 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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