SCALP MINERALISANT 94
Versteviger, mineraliserend voor steen, betonsoortenbaksteen en minerale plamuren
I/ Voor welke toepassingen kan dit product gebruikt worden ?
Impregnerende vloeistof bestemd voor het fixeren van ondergronden zoals kalksteen, of silicaat
steen: baksteen beton en minerale plamuur. De luchtverontrijniging tast de gevels aan en is oorzaak
van het verwijnen van de interne natuurlijke bindingen. Het is dus belangrijk om deze te herstellen.
II/ Voordelen van het product
 Hoog kwaliteits product
 Tast de ondergrond niet aan
 Zeer makkelijk aan te
 Vernevelbaar
 Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet.
 Kan samem met de waterafstotende middelen : SCALPFUGE PS 86, SCALPFUGE 35, SCALPFUGE OM
70, SCALP ANTI-TACHE 07 gebruikt worden
III/ Fysische en chemische eigenschappen
 Kleurloze vloeistof met oplosmiddelen
 Soortelijke massa 0.95 g/cm bij 20°C
 pH : neutraal
 Vorstbestendig
 Vlampunt: 36°C
IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : SCALP MINERALISANT 94 is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, verstuiver onder lage druk.
3. Werkwijze : SCALP MINERALISANT 94 goed homogeen roeren. SCALP MINERALISANT 94 van
onder naar boven aanbrengen tot er geen vloeistof meer opgenomem wordt. Het product aanbrengen
op een schone en droge ondergrond in twee lagen met een tussentijd van minstens 15 minuten.
Gedurende een tiental dagen het product laten inwerken alvorens het eventueel opnieuw een
waterdichtende behandeling te geven. De zeer sterk gedegradeerde oppervlakken kan mem dan een
tweede behandeling geven.
4. Duur van de behandeling : Het betreft een impregnerende behandeling
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen is de weking beperkt).
6. Verbruikseendement : naar gelang de porositeit van de ondergrond.
V/ Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : De oppervlakken afschermen die niet moeten behandeld worden
2. Bescherming van de gebruikers :Aanraking met huid of ogen vermijden. Draag handschoenen..
VI/ Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering
 in vat van 200 L
 En 5 L verpakking, box van 4 X 5 L
 En 30 L verpakking, palet van 20 X 30 L
SCALP MINERALISANT 94 in op een koele plaats bewaren, ver van warmtebronnen.
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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