SCALP DMC 73
Sterke kras behandeling en reiniger voor kalksteenachtige ondergronden en minerale oppervlakken.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
Dit product is bestemt voor het verwijderen van krassen en het reinigen van natuursteen, marmer,
van vervuilde water afstotende plamuur, vervuild door de stedelijke luchtverontreiniging.
II / Voordelen van het produkt
 Doeltreffend en snel werkend
 Krachtig
III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Waterig product in de vorm van een thixotrope slijmerige vloeistof.
 Lichtjes geelachtige gel
 Soortelijke massa 1,23 g / cm bij 20°C
 pH : 14
 Vorstbestendig
 Vlampunt : onontvlambaar
IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Klaar voor gebruik (nooit verdunnen).
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : rol, borstel met synthetische vezels, eventueel
verstuifbaar met de airless.
3. Werkwijze : Het product goed glad omroeren alvorens te gebruiken. Aanbrengen op een droge of
vochtig gemaakte ondergrond en laten inwerken. Grondig af spoelen van onder naar boven met warm
of koud water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling herhalen. Na het
afwassen van het oppervlakt onmiddellijk neutraliseren met SCALP NDS 72 tot de ondergrond niets
meer opneemt.
4. Behandelingstijd : Van 15 minuten tot 1 uur.
5. Behandelingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met
de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Van 300 tot 600 g / m naar gelang de porositeit van de ondergrond.
V / Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de oppervlakten : Corrosief ten opzichte van aluminium, zink, gegalvaniseerd
staal.
2. Bescherming van de personen : Dit produkt is sterk basisch en kan erge brandwonden op de
opperhuid veroorzaken. Het is verplicht laarzen, handschoenen, veiligheidsbril, bescherming voor het
gelaat en aangepaste volledig beschermende kleding te dragen tijdens het werken met dit produkt.
VI/Reinigen van de gereedschappen
Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruiim ruim water
gebeuren.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Het product bewaren in de schaduw van het
rechtstreeks zonlicht en beschermd tegen de weersinvloeden.
 In 25 kg verpakking, palet van 24 x 25 kg
 In 6 kg verpakking, verzamelkarton van 4 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

