
SCALPEX A1 

VERFAFBIJTMIDDEL EN MOTORKOOLSTOFVERWIJDERAAR 

VOOR STAAL EN GIETIJZER (ONDERDOMPELING) 

 

 

VERPAKKING: 

• IBC-container HDPE 1000 l 

gehomologeerd UN 1500 Kg 

• Plastic vat HDPE 200 l blauw 

gehomologeerd UN 300 kg 

• Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw 

gehomologeerd UN 30 kg 

 

 

 

 

 

 

SCALPEX A1 is een visceuze vloeistof die wordt gebruikt als ontvetter, 

verwijderaar van verbrandingsafzettingen, desoxidatiemiddel voor stalen en 

gietijzeren onderdelen van verbrandingsmotoren. Het is ook een goed 

verfafbijtmiddel. 

SCALPEX A1 is vrij van fosfaten, nitrieten, chromaten, fenolen en fluoriden. Het 

bevat hydroxiden en kalium, biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen, 

gekoppeld aan afbijt- en desoxidatieversnellers. 

 

 

SCALPEX A1 wordt gebruikt voor het verwijderen van koolstof, het afbijten van 

verf en het verwijderen van metaaloxiden op staal en gietijzer. 

1.CONCENTRATIE: 50 % in water 

2.TEMPERATUUR: 80°C 

3. INWERKING OP MATERIALEN: 

SCALPEX A1 werkt niet in op staal, hittebestendige staalsoorten en gietijzer. 

SCALPEX A1 tast aluminiumlegeringen, koper en zink aan 

4.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 

• Kleurloze visceuze vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 1.3 +/- 0,05 
g/cm3 

• pH: 14. 

 

 

 

SCALPEX A1 is een sterk alkalisch product. Het wordt aanbevolen 

handschoenen, een veiligheidsbril en een pvc-schort te dragen bij het 

gebruik. Bij spatten op de huid, onmiddellijk met overvloedig water 

afspoelen en de verontreinigde kleding uittrekken. Bij aanhoudende 

irritatie een arts raadplegen. Bij spatten in de ogen onmiddellijk met veel 

water spoelen gedurende 15 minuten. Zie het veiligheidsinformatieblad dat 

bij aanvraag verkrijgbaar is. 

 
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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