SCALPFUGE 32
Doeltreffende en definitieve barriere tegen het capilair opstijgend vocht. Voorkomend en herstellend
product.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALPFUGE 32 is een produkt dat geïnjecteerd wordt. Het wordt gebruikt voor het waterdicht
maken van poreuze wanden en bouwmaterialen en voor de behandeling van capilair opstijgend vocht.
II/ Voordelen van het produkt
 Product van zeer hoge kwaliteit
 Gekend doeltreffend op anorganische ondergrond
 Beperkt de schade veroorzaakt door vorst
 Kleurloos
 Product op waterachtige basis
 Kan toegepast worden op licht vochtige ondergrond
 Gemakkelijke en snelle opname in de porieën van de
 Zonder geur
III/ Fysische en chemische eigenschappen
 Waterig produkt op basis van silicoon derivaten
 Kleurloze vloeistof
 Soortelijke massa 1,05 g/cm bij 20°C

 Zonder oplosmiddel
 Micro poreus
 Herstellend en voorkomend
 Verandert het uitzicht of de porositeit niet
 Kan gebruikt worden in bewoonde ruimtes
 Snel resultaat
ondergrond

 pH : 13
 Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
 Vlampunt: Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : SCALPFUGE 32 is een produkt klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bvij het aanbrengen : Muur perforeer machine daarna injectie materiaal onder hoge
druk, airless met speciale spuit.
3. Werkwijze : Aan de voet van de muur gaten boren van ongeveer 14 mm diameter. In schuine
stand boren (van boven naar beneden) en indien mogelijk in de voegen op 15 cm boven het niveau
van de grond. De gaten moeten op een afstand van ongeveer 15 cm zijn geboord en en een diepte
hebben van  van de dikte van de muur.
4. Duur van de behandeling : Eens SCALPFUGE 32 is toegepast, zal de maximale doeltreffendheid
bereikt worden na ongeveer 48 uur.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de
doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : 1 tot 2 liter per strekkende meter muur, dit per 10 cm muurdikte.
V/ Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : De oppervlakte welke niet behandel moeten worden dienen
beschermd te worden (Glas, aluminium, zink, gegalvaniseerde produkten…).
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is
onmiddellijk overvloedig spoelen met water.
VI/Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Opslaan in een vorstvrije ruimte
 In vat van 200 L
 In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
 In 20 L verpakking, per 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
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