
SCALPEX AE NW 

SUPER AFSTRIPPEND PRODUCT IN SNELWERKENDE 

SPUITBUS AEROSOL VOOR BINNEN EN BUITEN PASSING 

(MENGSEL OPLOSMIDDELEN BESTEMD) 

 

 

• Doeltreffend voor een breed gamma van 

ondergronden  

• Snelle actie 

• Aerosol  

 

 

 

 

 

 

 VERPAKKINGEN : 

• In 500ml verpakking : verzamelkarton van 12 X 500  

 

 

 

SCALPEX AE NW is geschikt voor het verwijderen van een groot gamma verven 

(Acryl, Glycerine, Pliolith, Alkyde enz…), lijmen, inkten, vernis, lasuur, graffiti, op een 

hele reeks ondergronden (hout, ijzer, baksteen, glaspasta, minerale plamuur, enz...). 

Verwijderen van graffiti. Grondig verwijderen van verven, inkten en vernis. Afbreken 

van samengestelde verbindingen. Kan gebruikt worden op carrosserie, traliehek, 

poorten, deuren, muren, vloeren. 

 

 

1. VERDUNNING : SCALPEX AE NW is klaar voor gebruik. 

2. GEREEDSCHAP: De aerosol spuitbus zelf is het gereedschap bij de behandeling. 

3. WERKWIJZE : Homogenisatie : SCALPEX AE NW goed schudden voor het gebruik. 

Het gebruik van handschoenen en veiligheidsbril is absoluut verplicht, Werken in een 

goedverluchte omgeving. De spuitbus goed schudden voor gebruik. Verstuiven van 

op een afstand van ongeveer 20 cm op de te behandelen drager, neem voldoende 

tijd om alles, het ganse oppervlak goed dekkend te bespuiten. Gedurende enkele 

minuten laten inwerken, dit volgens de dikte van de te verwijderen verf. Het 

verschijnen van blazen en belletjes toont de goede werking van het produkt aan.  
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De losgekomen verf met een spatel verwijderen. Het reinigen van de behandelde 

plaatsen kangebeuren met een droge vod, spatel, of een metaalborstel. 

4. DUUR : 3 tot 15 minuten.. 

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5 tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen 

rekening houden met verminderde doeltreffendheid van het product. 

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Na elk gebruik dienen de werktuigen 

onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden. Help bij het natuurbehoud, giet de 

overschotten niet in de afvoer. 

7. RENDEMENT: 120 ml / m2 naar gelang de bekleding.* 

8 : OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de 

weersomstandigheden en directe zonnestralen. 

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen 

geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten 

ondergrond te behandelen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: : Kan zeer nadelige bijwerkingen hebben bij 

sommige ondergronden zoals plastic. Het is sterk aan te raden om voorafgaande tests 

uit te voeren en indien nodig de dragende ondergrond te beschermen.  

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is een houder onder druk. Beschermen tegen 

zonnestralen en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C. Niet 

doorprikken, niet verbranden, zelfs na gebruik. Niet verstuiven in open vuur of op een 

gloeiende voorwerpen. Ver van elk open vuur of een ontstekingsmechanisme. Niet 

roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Het produkt enkel gebruiken voor het 

gene waarvoor het bedoeld is en voor niets anders. 

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze 

verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke 

ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van 

het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij 

de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de 

gebruiksvoorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen. 

 

  

 

 

 

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN 

• Wit schuim 
• Drijfgas : Butaan / Propaan 
• Soortelijke massa 1.18 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH: 7 
• Vorstbestendig 
• Licht ontvlambaar 
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