
SCALPFUGE COLOR 

HYDROFOBIZUJĄCY, MINERALIZUJĄCY I ZAPOBIEGAJĄCY 

POWSTAWANIU PLAM PREPARAT Z BARWNIKIEM DO RENOWACJI 

DACHÓW, ELEWACJI I ŚCIAN – DOSTĘPNY W 11 KOLORACH 

 

 

 

• Produkt gotowy do użytku 4 w 1 

• Produkt hydrofobowy, mineralizuje i 

odnawia beton barwiąc go i chroniąc 

przed plamami. 

• Skutecznie chroni przed powstawaniem 

mikroorganizmów. 

• Ogranicza zanieczyszczenia miejskie. 

• Ogranicza niszczenie dachów 

wynikające z mrozu/odwilży. 

• Efekt perlenia 

• Nie zawiera LZO 

OPAKOWANIE: 
• Podwójne opakowanie po 5 l, paleta 96 x 5 l (opakowanie 4 jednostek x 5 l) 

 

 
 

SCALPFUGE COLOR to innowacyjny produkt do renowacji dachów, elewacji i 

posadzek.  

Hydrofobowy, nietworzący powłoki preparat, który chroni zabezpieczone 

powierzchnie przed wodą i plamami, zanieczyszczeniami miejskimi, powstawaniem 

mikroorganizmów oraz niszczeniem powodowanym przez mróz/odwilż. 

SCALPFUGE COLOR jest produktem mikroporowym i mineralizującym: impregnuje 

powierzchnię barwiąc ją, dbając o jej skład mineralny oraz utwardza ją tworząc 

wzmocnione podłoże. Został opracowany specjalnie do stosowania na betonie, 

dachówkach, łupkach, kostce brukowej, itd. 

Dostępny w 11 kolorach – BIEL, PERŁOWA SZAROŚĆ, ANTRACYT, ECRU, 

OCHRA, SJENA PALONA, CZERWIEŃ ORIENTALNA, CZERWIEŃ CEGLASTA, 

CZERWIEŃ OGNISTA, LUPEK, BEZBARWNY Z „EFEKTEM MOKREGO 

KAMIENIA”. SCALPFUGE COLOR to wszechstronny produkt bardzo wysokiej 

jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE: Produkt gotowy do użycia. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA: Wałek, spryskiwacz ciśnieniowy. 

3. SPOSÓB UŻYCIA: Dobrze wymieszać bezbarwną bazę (część A) preparatu 

SCALPFUGE COLOR oraz barwnik (część B). Wlać barwnik (część B) do bazy 

(część A) i dobrze wymieszać. Nakładać produkt w kierunku od dołu ku górze na 

czystą i suchą powierzchnię.  
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Nałożyć dwie warstwy w odstępie minimum godziny. Zastosowanie zbyt dużej ilości 

produktu może spowodować powstanie zacieków i po wyschnięciu pozostawić 

nieestetyczne ślady na powierzchni.  

Jeśli podłoże zostało uprzednio spłukane, przed zastosowaniem produktu 

SCALPFUGE COLOR należy odczekać minimum 10 dni. 

CZAS SCHNIĘCIA (zależy od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża):  

- 25 minut do dotyku 

- 5 do 6 godzin do umiarkowanego ruchu pieszego  

- 1 dzień do wznowienia ruchu drogowego 

- 3 dni do uzyskania pełnego działania mineralizującego i wiążącego. 

4. TEMPERATURA NAKŁADANIA: Minimalna temperatura podczas nakładania: 5°C. Nie 

nakładać w pełnym słońcu. 

5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu. 

6. WYDAJNOŚĆ: od 6 do 8 m² na litr, zależnie od porowatości podłoża*. 

7. PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić 

przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. Nie przechowywać w temperaturze < 0°C. 
*Dane dotyczące wydajności są wyłącznie poglądowe. Pozwalają na oszacowanie środków w miejscu pracy. W żadnym wypadku nie 

są wiążące; dokładną ilość produktu potrzebną do nałożenia na różnego rodzaju podłoża można określić wyłącznie wykonując próbę. 

 

 

 

 

 

1. OCHRONA PODŁOŻA: Zabezpieczyć powierzchnie, których nie zamierzamy 

impregnować (szkło, PCW, itd.). 

2. OCHRONA OSÓB: Zawiera biocyd, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 

i metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Podczas użytkowania wymagane jest stosowanie 

rękawic i odzieży ochronnej: wodoodpornego kombinezonu, rękawic z PCW; podczas 

rozpylania: kasku z osłoną twarzy; podczas nakładania wałkiem: okularów 

ochronnych. W przypadku podrażnienia lub wysypki obficie spłukać wodą: 

skonsultować się z lekarzem. 

 
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 

• Roztwór do impregnacji w fazie wodnej 
• Bezbarwna baza + barwnik 
• Gęstość: 1,04 g ± 0,03 g/cm3 w 20°C 

• pH: 11 
• Wrażliwy na działanie 

mrozu 
• Temperatura zapłonu: 

środek niepalny 
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