
SCALPEX AE NW 

UNIWERSALNY, SUPER PREPARAT W PŁYNIE DO USUWANIA 

STARYCH POWŁOK. PREPARAT NOWEJ GENERACJI.   

                                                

 

• Skuteczny na bardzo różnorodnych 

powierzchniach  

• Szybkie działanie  

• Produkt w aerozolu : wygodna aplikacja 

• Zbita piana, świetna przyczepność do 

powierzchni pionowych 

  

 

 

 

 OPAKOWANIE : 

• Minimalna pojemność : 650 ml   

• Objętość netto : 500 ml 

• Opakowanie zbiorcze : 12 sztuk 

 

 

 

SCALPEX AE NW jest przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju farb z 

powierzchni drewnianych i metalowych. Przeznaczony specjalnie do usuwania 

lakieru, bejcy, klejów i różnego rodzaju farb jednoskładnikowych tj. farby akrylowe, 

olejne, żywice alkidowe/ ftalowe, farby elewacyjne na bazie żywic Pliolite, farby 

proszkowe, itp. Nadaje się również do usuwania graffiti.  

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE : Gotowy do użycia. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: Preparat w sprayu, nie wymaga użycia innych narzędzi. 

3. SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem aerozol należy dobrze wstrząsnąć.Nanieść 

produkt, rozpylając go w odległości ok. 20 cm od czyszczonej powierzchni tak długo, 

aż zostanie ona odpowiednio pokryta pianą. Pojawienie się pęknięć na farbie lub 

pęcherzy świadczy o skutecznym działaniu produktu. Zostawić na kilka sekund do 

kilku minut, w zależności od grubości usuwanej warstwy farb. Zetrzeć za pomocą 

suchej ścierki lub usunąć pozostałości szpachelką. 
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4. CZAS NAKŁADANIA: Od kilku sekund do 15 minut. 

5. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w 

temperaturach ekstremalnych.  

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą. 

7. WYDAJNOŚĆ: Około 120 ml/ m2  w zależności od rodzaju powierzchni.* 

8. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od 

negatywnych temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych 

warunków atmosferycznych i promieni słonecznych. 

 

 
* Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym 
wypadku nie są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do wyczyszczenia różnego rodzaju części można określić 

wyłącznie wykonując próbę.  
 

 

  

 

 

 

 

 

1. OCHRONA PODŁOŻA: Może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni 

takich jak tworzywo sztuczne. Przed zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie 

wcześniejszych prób i jeżeli okaże się to konieczne, zabezpieczenie podłoża. 

2. OCHRONA OSÓB: Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem promieni 

słonecznych oraz temperatury powyżej 50°C. Nie przekłuwać, nie palić, nawet po 

zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala 

od płomieni i źródeł zapłonu.  Nie palić.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 

dzieci. Stosować wyłącznie w celach, do których produkt jest przeznaczony. Unikać 

kontaktu z oczami i skórą. 

 

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 

 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Propelent : Butan / Propan  
• Biała piana  
• Gęstość: 1,18 +/- 0,03 g /cm3 

• pH: 7 
• Odporny na działanie mrozu  
• Skrajnie łatwopalny 

Karta techniczna • Może 2021 

Strona 2/2 


