
      SCALP DMC 74 LIQUIDE 

ZASADOWY PREPARAT DO USUWANIA FARB Z 

DREWNA I METALI 

 

OPAKOWANIE: 

• Kontener przezroczysty o pojemności 

1240 kg  

• Zbiornik o pojemności 240 kg  

• Pojemnik o pojemności 25 kg, paleta 

24 X 25 kg 

 

 

 

 

 

 

Preparat przeznaczony do czyszczenia i usuwania warstw farb z powierzchni 

drewnianych i metalowych.  

 

 

 

ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użycia (w niektórych przypadkach można 

rozcieńczać wodą w stosunku 1:1). 

POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wanna z inoxu, materiały złożone, odpowiednie dla 

roztworów zasadowych. 

SPOSÓB APLIKACJI  : Obróbka w kąpieli. Wlać produkt do wanny, dodać 

wodę jeśli jest to konieczne. Zanurzyć części mające być poddane 

obróbce w wannie, pozostawić przez czas niezbędny do całkowitego 

usunięcia warstw farby. Wyciągnąć oczyszczone elementy, spłukać myjką 

wysokociśnieniową, pozostawić do wyschnięcia. 

CZAS APLIKACJI: Od jednej do wielu godzin. 

TEMPERATURA: Od 5° C do 50° C. W przypadku skrajnie wysokich lub 

skrajnie niskich temperatur skuteczność jest obniżona.  

ZUŻYCIE : Od 300 do 600 gr/m² w zależności od porowatości powierzchni.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Po zakończeniu pracy narzędzia należy spłukać 

wodą. 

PRZECHOWYWANIE:  

• Min. temperatura przechowywania: +10°C 

• Maks. temperatura przechowywania: +25°C 
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Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zacienionym miejscu. 

Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, 

ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin 

ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się 

skonsultować z przedstawicielem handlowym.  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Ciecz o lekko żółtym zabarwieniu
  

• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy  

• Gęstość: 1.33 +/- 0.05g /cm³ w 
20°C 

• pH : 14 

• Odporny na działanie mrozu 

 

 

 

OCHRONA POWIERZCHNI: Działanie żrące na powierzchnie aluminiowe, 

ocynkowane i galwanizowane.  

OCHRONA OSÓB: Produkt charakteryzuje się silnie zasadowym pH i może 

powodować poważne poparzenia skóry. Należy obowiązkowo wyposażyć 

się w buty, rękawice i kombinezon ochronny oraz chronić oczy za pomocą 

odpowiednich okularów. 

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości 

każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego 

zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej 

powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt 

profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz 

zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 
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