
SCALPIK L 12 S 

AFBIJTMIDDEL EN ADDITIEF VOOR AFBIJTEN IN 

BADEN 

 

 

VERPAKKING: 

• IBC-container HDPE 1000 l 

gehomologeerd UN 1240 Kg 

• Plastic vat HDPE 200 l blauw 

gehomologeerd UN 240 kg 

• Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw 

gehomologeerd UN 25 kg 

 

 

 

 

 

Vloeibaar afbijtmiddel voor het verwijderen van de meest courante verven en 

vernissen in de bouw- en industriesector. Het product werkt door in de 

verschillende verflagen binnen te dringen en maakt de verflagen los van het 

oppervlak. 

Het product verzadigt niet. Het volstaat het verfafval op de bodem van het bassin 

op te vangen en het niveau aan te passen. 

 

 

Giet SCALPIK L 12 S in het afbijtbassin. Doordrenk de af te bijten onderdelen 

met het geschikte materiaal. Neem de tijd om de verflagen te laten afbijten. 

Haal de onderdelen uit het bad en reinig ze met hoge druk. Voor een constant 

niveau van het product in het bad volstaat het om het nieuwe product toe te 

voegen om zo het niveau aan te passen. 

OPSLAG:  

• Minimale opslagtemperatuur: + 10°C 

• Maximale opslagtemperatuur: +25°c 

 

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. 
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FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Geelachtige vloeistof 

• pH puur: 13 à 14 
• Dichtheid bij 20°C: 1,24 +/- 0,05 

g/cm3 

• Vlampunt: Nihil 

 

 

 

Contact met de ogen en de huid vermijden. Hanteer zonder spatten. 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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