SCALPFUGE ANTIMOUSSE
Produkt van de nieuwe generatie geschikt voor de preventieve en herstellende behandeling met
dubbele actie anti-mossen en waterdichtmakend.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
1) Voor de behandeling van uw nieuwbouwen en funderingen tegen de vorming van algen,
mossen en tegen problemen gelinkt aan de vochtigheid.2) Voor de renovatie van oude
gebouwen na het gebruik van onze "RENOV'EXPRESS", "SCALP PIERRE AQUA 89",
"SCALPNET AQUA 37" of "SCALPNET AQUA 109", in het vooruitzicht een blijvende lange
termijn weerstand tegen zwammen en een doeltreffende waterafstotende bescherming te
geven. SCALPFUGE ANTIMOUSSE wordt gebruikt als zwamverdelger op daken, gevels, muren en
vloeren. SCALPFUGE ANTIMOUSSE kan aangebracht worden op alle bouwmaterialen (dakpannen, leien,
vezelcement platen, shingels, natuursteen, minerale plamuur, kalkplamuur, baksteen, gipsbezetting,
beton, crepis, dikke plastiek bekleding, hout). SCALPFUGE ANTIMOUSSE verhindert dat de microorganismen (zoals algen, korstmos, groene mossen, zwammen) zich verder ontwikkelen.
II/ Voordelen van het produkt
 Voorkomend en herstellend
 Niet corrosief
 Op waterige basis
 Zonder geur
 Dubbel werkend: tijdswinst voor uw afwerking`
 Legt geen film
 Doeltreffend op elke ondergrond
 Zonder naspoelen
 Zeer grote bestendigheid, meer dan 2 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden
 Nieuw concept
III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Produkt op basis van zwamwerende bacteriën en oligo-siloxanen in waterige fase
 Witte melkachtige vloeistof
 Vlampunt : Onontvlambaar
 Soortelijke massa 0.995 g/cm bij 20°C
 Niet vorstvrij maar zelf herstellend
.

IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
2. aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol, manuele verstuiver, airless.
3. Werkwijze : SCALPFUGE ANTIMOUSSE goed roeren, daarna aanbrengen op de te behandelen
ondergrond, van onder naar boven tot het verzadiging is bereikt. Een of twee lagen aanbrengen met 10
minuten tussenpoze. Vermijdt elk overdadig gebruik want dit kan strepen veroorzaken die sporen op de
ondergrond kunnen achterlaten. SCALPFUGE ANTIMOUSSE op propere en bij voorkeur droge
ondergrond aanbrengen.
4. duur van de behandeling : SCALPFUGE ANTIMOUSSE is een penetrerend produkt. De water
afstotende eigenschappen zullen actief worden onmiddellijk na het volledig drogen van SCALPFUGE
ANTIMOUSSE (een tot meerdere uren).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de
verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Volgens de materialen en hun doorlaatbaarheid
7. Tussentijd tussen 2 behandelingen : Om de twee jaar dient de behandeling hernieuwd te worden.
V/ Voorzorgen bij aanbrengen : Nooit afspoelen na het aanbrengen
1. Bescherming van de oppervlakken : Bescherm de niet te behandelen ondergrond. Vermijdt het
sproeien op de omliggende vegetatie.
2. Bescherming van de gebruiker : In geval van contact met de huid of het gelaat, dient men zich
onmiddellijk te wassen met ruim water.
3. Aangebroken verpakking : moeten volledig opgebruikt worden. Na reiniging met een doeltreffend
dergent kunnen de verpakkingen terug gebruikt worden. Niet opgebruikt produkt dient naar de daartoe
bestemde centra gebracht te worden voor vernietiging. De verpakking kan vernietigd worden als niet

gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in
afvoer of waterlopen gieten.
Bij inname van het produkt, niet doen braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de
verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren
Contacter le centre anti poison le plus proche (Paris :01 40 05 48 48
74 51 80)

LYON : 04 72 11 69 11

MARSEILLE :04 91

VI/Reinigen van de materialen
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal
 In vat van 200 L
 In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
 In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
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

