
SCALPIK L 300  

VLOEIBAAR VERFAFBIJTMIDDEL ZONDER 

METHYLEENCHLORIDE VOOR HET VERWIJDEREN VAN VERF EN 

VERNIS VAN DIVERSE OPPERVLAKKEN 

 

 

 

• Zeer snelle werking 

• Bevat geen methyleenchloride 

• Werkt bij kamertemperatuur: het 

bad hoeft niet verwarmd te worden 

 

 

 

 

 VERPAKKING: 

• IBC-container HDPE gehomologeerd UN 

• Plastic vat HDPE 200 l blauw gehomologeerd UN  

• Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw gehomologeerd UN 

 

 

SCALPIK L 300 is een product zonder methyleenchloride voor het verwijderen van 

alle verfsoorten (poederverf, epoxy, polyester enz.) en vernissen van verschillende 

oppervlakken (staal, aluminium enz.). Dit product wordt in het bijzonder 

aanbevolen voor het verwijderen van slechte verflagen. 

 

 

1. VERDUNNING: Klaar voor gebruik, nooit verdunnen. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL: Aanbrengen door dompelen in stalen bassins. Het 

is aanbevolen om gesloten bassins te gebruiken om verdamping te voorkomen. 

3. PROCEDURE: Giet SCALPIK L 300 in een stalen bassin en plaats het af te 

bijten onderdeel erin. Laten inwerken, verwijderen en afspoelen met water.  

4. TOEPASSINGSTIJD: 1 à enkele minuten, afhankelijk van de materialen en het 

type coating.  

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR: Kamertemperatuur. 

6. OPBRENGST: Afhankelijk van het materiaal en de porositeit. 
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7.OPSLAG: Bewaren in goed afgesloten recipiënten bij kamertemperatuur. 

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, rozige of geelachtige 
transparante vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 1,02+/- 0,05 
g/cm3 

• Vlampunt: 2° C 
• pH: 14. 

 

 

 

BESCHERMING VAN PERSONEN: Meng het product nooit met water. Contact met 

de ogen en de huid vermijden. Hanteer zonder spatten. Werk in een 

geventileerde ruimte, niet roken. Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij 

aanvraag verkrijgbaar is. 

BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN: Bescherm oppervlakken die niet 

afgebeten moeten worden. 

 
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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