SCALPIK DECAPSEC 77
Super vloeibaar afstrip middel voor verf, lazuur, vernis. Vormt droge resten, product dient niet
afgespoeld te worden.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALPIK DECAPSEC 77 is geschikt voor het verwijderen van lazuur, verf, vernis, dunne filmen op
ondergronden zoals hout, ijzer, zink, gegalvaniseerde oppervlakten, natuursteen, beton.
II / Voordelen van het produkt
 Zonder naspoelen
 Vormt droge resten
 Doeltreffend en snel
 Kan onmiddellijk na afborstelen of afschrapen
 Verstuifbaar

 aan te brengen door inweking
 Geschikt voor toepassing op verticale oppervlakken
 Verdonkert het hout niet
geverfd worden

III/ Fysische en chemische eigenschappen
 Product op basis van methyleenchloride
 Kleurloze tot licht geelachtige vloeistof
 Soortelijke massa 1,25 g / cm bij 20°C

 pH : 8.5
 Vorstbestendig
 Vlampunt : onontvlambaar

IV/ Praktische tips bij gebruik:
1. Verdunning: SCALPIK DECAPSEC 77 is klaar voor gebruik
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen: Aangepaste verstuiver, rol of borstel. Eventueel
vernevelbaar met de airless.
3. Werkwijze: Heel goed schudden voor gebruik , daarna op de te behandelen ondergrond
aanbrengen en de droge resten afschrapen. SCALPIK DECAPSEC 77 moet niet afgespoeld worden. De
ondergrond kan onmiddellijk na het afschrapen terug bekleed worden (nazien of de ondergrond
inderdaad goed droog is).
4. Behandelingstijd : Van 1 tot 10 minuten naar gelang de aard van de bekleding.
5. Behandelingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met
de verminderde doeltreffendheid van het product. Vermijden om het product aan te brengen op
vochtige ondergrond.
6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 300 g / m naar gelang de soort bekleding.
V / Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Niet toepassen op PVC, rubber, plastic tegels, en polystyreen.
2. Bescherming van de gebruikers: Vermijd het contact met ogen en huid. Indien toch contact is
geweest, onmiddellijk ogen en handen met overvloedig water spoelen. De dampen niet inademen.
Draag beschermende handschoenen.
VI/Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik moet het gereedschap onmiddellijk met een vod afgedroogd worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering :
 In 25 Kg verpakking, palet van 24 X 25 Kg
 In 6 Kg verpakking: verzamelkarton van 4 X 6 Kg
 In 0,9 Kg verpakking: verzamelkarton van 24 X 0,9 Kg
Het product droog en vorstvrij bewaren, beschermd tegen weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht.
Dozen met 20 stuks verstuivers kunnen bekomen worden.
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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