
SCALPIK L 16 NG 

KOUD VLOEIBAAR AFBIJTMIDDEL VOOR AFBIJTBADEN, 

ZONDER METHYLEENCHLORIDE BIJ BASISCHE PH 

 

 

VERPAKKING: 

• IBC-container HDPE gehomologeerd 

UN 

• Plastic vat HDPE 200 l blauw 

gehomologeerd UN  

• Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw 

gehomologeerd UN 

 

 

 

 

 

SCALPIK L16 NG is een afbijtmiddel dat speciaal ontwikkeld werd voor het 

verwijderen van vernis en verf op hout. 

Dit innovatieve product bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen en is een 

perfecte vervanger voor vloeibare verfafbijtmiddelen op basis van 

methyleenchloride. 

 

 

1.VERDUNNING: Klaar voor gebruik, niet verdunnen. 

2. TOEPASSINGSMATERIALEN: In afbijtbaden. 

3.PROCEDURE: Vul het bad met SCALPIK L16 NG. Laat de af te bijten onderdelen 

in het bad weken. Dompel de af te bijten onderdelen onder in het bad en wacht tot 

alle verflagen volledig afgebeten zijn. Verwijder de afgebeten onderdelen en spoel 

ze af met water onder druk.  

4. TOEPASSINGSMATERIALEN: De tijd die nodig is voor het volledig afbijten varieert 

van één tot enkele uren. 

5 TOEPASSINGSMATERIALEN: Kamertemperatuur.  

6.OPBRENGST: Ongeveer 100 gr / m², afhankelijk van de aard van de af te bijten 

verf.  

Tips: Wij raden ten zeerste aan de werkruimte te ventileren om restdampen te laten 

ontsnappen. 

7. GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN: Het gereedschap moet met water worden 

gereinigd 
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8.OPSLAG:  

• Minimale opslagtemperatuur: + 5°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. 

 

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Product op basis van specifieke 
oplosmiddelen 

• Donkergele vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 0,95 +/- 0,05 
g/cm3 

• Vorstbestendig 

• pH: 14. 

• Vlampunt: 21°C 
 

 

 

 

BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Kan schadelijke effecten hebben op 

koper, aluminium en zink. 

BESCHERMING VAN PERSONEN: Corrosief product. Neem 

voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemicaliën. Contact met de ogen 

en de huid vermijden. Niet roken. Draag handschoenen en een 

veiligheidsbril. Zorg ervoor dat u in een geventileerde ruimte werkt. Houd 

het product uit de buurt van warmte- en ontstekingsbronnen. Geen water 

toevoegen aan het product. Voeg geen water toe aan het bad dat SCALPIK 

L16 NG bevat. 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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