
SCALPFUGE COLOR 

WATERAFSTOTENDE, MINERALISERENDE EN VLEKWERENDE 

VERNIEUWER VOOR DAKEN, GEVELS EN MUREN - VERKRIJGBAAR IN 11 

TINTEN 

 

 

 

• 4-in-1 gebruiksklaar product 

• Maakt waterdicht, mineraliseert, 

renoveert beton door het te kleuren en 

te beschermen tegen vlekken 

• Doeltreffende bescherming tegen de 

vorming van micro-organismen 

• Beperkt stedelijke vuilafzetting  

• Beperkt het afbrokkelen van daken als 

gevolg van vries- en 

dooiomstandigheden 

• Pareleffect 

• Bevat geen VOS 

VERPAKKING: 
• In duo pack van 5 l, pallet van 96 x 5 l (pakket van 4 stuks x 5 l) 

 

 
 

SCALPFUGE COLOR is een innovatief product dat daken, gevels, muren en vloeren 

renoveert.  

Niet-filmvormend waterafstotend middel, beschermt behandelde oppervlakken 

tegen infiltratie van water en vlekken, voorkomt stedelijke vuilafzetting, vorming van 

micro-organismen en afbrokkeling door vriezen/dooien. 

SCALPFUGE COLOR is microporeus en mineraliserend: impregneert het 

oppervlak, kleurt het met respect voor de minerale look en verstevigt het voor een 

sterkere ondersteuning. Speciaal ontworpen voor toepassing op beton, tegels, 

leisteen, beton, klinkerwerk, enz. 

Verkrijgbaar in 11 tinten - WIT, PARELGRIJS, ANTRACIET, ECRU, OKER, SIENA, 

OOSTERS ROOD, BAKSTEENROOD, VUURROOD, LEISTEEN en KLEURLOZE 

"WET LOOK", SCALPFUGE COLOR is een veelzijdig product van zeer hoge 

kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Roller, airless. 

3. PROCEDURE  : Meng de kleurloze basis (deel A) van SCALPFUGE COLOR en de 

kleurstof (deel B) goed. Giet de kleurstof (deel B) in de basis (deel A) en meng goed. 

Breng het product van onder naar boven aan op het schone en droge te behandelen  
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oppervlak. Twee keer aanbrengen met een tussentijd van minstens een uur. Vermijd 

overmatig gebruik van het product, waardoor druppels zouden kunnen ontstaan die 

na droging sporen op het oppervlak zouden kunnen achterlaten.  

Als het oppervlak vooraf is afgespoeld, wacht dan ten minste 10 dagen voordat u 

SCALPFUGE COLOR aanbrengt. 

DROGEN (variabel naar gelang van de klimatologische omstandigheden en de aard 

van het oppervlak)  

- handdroog na 25 minuten. 

- 5 tot 6 uur voor matige voetgangerspassage.  

- 1 dag voor de hervatting van het wegverkeer. 

- 3 dagen nodig voor de mineraliserende en consoliderende werking. 

4. TOEPASSINGSTEMPERATUUR : Minimale aanbrengtemperatuur : 5°C. Niet 

aanbrengen in direct zonlicht. 

5. REINIGEN VAN GEREEDSCHAP : het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met 

water worden gereinigd. 

6. Opbrengst : 6 tot 8m² per liter, afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak*. 

7. OPSLAG : Bewaar het product in een vorstvrije ruimte, uit de buurt van slecht weer 

en direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen onder 0°C. 
*De opbrengsten worden slechts ter indicatie gegeven. Aan de hand van deze gegevens kunnen de kosten van de werkzaamheden 

worden geëvalueerd. Deze zijn geenszins contractueel; alleen proeven kunnen de precieze hoeveelheden van het product bepalen 

die moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken. 

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Bescherm oppervlakken die niet behandeld 

moeten worden (glas, pvc…) 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Bevat een biocide, een mengsel van 5-chloor-2-

methyl-2H-isothiazol-3-on methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Draag handschoenen en 

een beschermende uitrusting bij gebruik: droogpak, pvc-handschoenen; bij spuiten: 

hoofddeksel met beschermend vizier; bij gebruik met roller: veiligheidsbril. In geval 

van irritatie of huiduitslag, afspoelen met veel water: raadpleeg een arts. 

 
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).  
 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Impregneeroplossing in waterige fase 
• Kleurloze basis + tint 
• Dichtheid bij 1,04g ± 0.03g/cm3 bij 20°C 

• pH : 11. 
• Niet vorstbestendig 
• Vlampunt : Nihil 
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