SCALPEX AL 23
Super alkalisch afbijtmiddel in dikke gelvorm voor bekledingen op basis van lood of silicaat.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
Dit produkt is bestemt voor het cverwijderen van bekledingen op basis van lood, bekledingen op
silicaat basis en alle dikke verf lagen. Het produkt is niet geschikt voor het verwijderen van organische
plamuur en verven met op epoxy of polyurethaan basis.
II / Voordelen van het produkt
 Uniek en uitzonderlijk goed voor bekledingen op silicaat of lood basis (veroorzaakt geen stof)
 Zeer gemakkelijk aan te brengen dank zij de ideale viscositeit
 Zijn verwijderend vermogen is progressief en uiterst actief
 Kan in een enkele behandeling verschillende verflagen verwijderen
 Perfect hechtend op vertikale oppervlakken
 SCALPEX AL 23 is een reukloze waterige oplossing, zonder chemische oplosmiddelen
 Is door het ‘Cramif’ geldig bevonden om op talloze werven verf op lood basis te verwijderen.
III / Fysische en chemische eigenschappen
 Product op basis van alkaline derivaten
 Geelachtige dikke thixotropische pasta
 Soortelijke massa 1,23 g / cm3 bij 20°C

 pH : 14
 Vorstbestendig
 Vlampunt: onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Het product is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschappen bij het aanbrengen : Strijkbord en spatel.
3. Werkwijze : In een dikke laag aanbrengen. Wij raden aan om een polyaan film op het product aan
te brengen, dit om technische en veiligheidsredenen. Laten inwerken en afkrabben met een schraper
of een steenvijl. Indien nodig, op gestructureerde gedeelten, afwerken met een metaalborstel. De
ondergrond afspoelen, daarna indien nodig neutraliseren met SCALP NDS 72 (oppervlakte
neutralisator). Vermijdt het produkt aan te brengen op vochtige oppervlakten.
4. Duur van de behandeling : Van 1 tot 48 uur.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de
werkzaamheid van het produkt.
6. Verbruiksrendement : Van 1 tot 2 kg / m naar gelang de aard van de bekleding.
V / Voorzorgen bij gebruik
1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op ondergronden zoals aluminium, gegalvaniseerd
staal, zink. Het is aan te raden voorafgaandelijke tests uit te voeren en indien nodig de ondergronden te
beschermen.
2. Bescherming van de gebruikers : Het is verplicht handschoenen, veiligheidsbril en masker,
aangepaste kledij en waterdichte veiligheidsschoenen te dragen. Het produkt veroorzaakt zeer zware
brandwonden bij contact met de huid en kan blindheid veroorzaken bij contact met de ogen. In geval
er toch contact is met ogen en / of huid, onmiddellijk met zeer veel water spoelen en onmiddellijk een
arts raadplegen.
VI / Reinigen van de materialen
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.
VII / Verpakking en stapeling, stockering
 In 25 Kg verpakking, per palet van 16 X 25 Kg
 In 6 Kg verpakking, per 2 emmers X 6 Kg
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te
testen
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