SCALPFUGE 35
Product van het betere gamma, vochtwerende waterige vloeistof op basis van poly siloxaan hars en
silanen, legt geen film.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALPFUGE 35 is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van muren en gevels. Het
wordt gebruikt voor het water afstotend maken van RPE, hydraulische bekledingen, natuursteen,
baksteen, marmer, beton, dakpannen, leisteen, vezelcement platen, kalkpleister.
II/ Voordelen van het produkt
 Hoog kwalitatief produkt
 Zonder oplosmiddel
 Een heel sterk parelend effect
 Micro poreus
 Beperkt schade door vorst
 Zonder geur
 Ecologisch
 Verstuifbaar
 Verandert niets aan het uitzicht of aan de porositeit van de ondergrond
 Zonder gevaar voor mens en zijn omgeving
 Kan gebruikt worden op licht vochtige ondergrond
 Dringt heel gemakkelijk en snel door in de poriën van het materiaal
 Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van micro-organismen
 Niet etiketeerbaar voor transport en gebruik volgens de geldende reglementen
III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Waterig product
 pH : 7, neutraal
 Witte vloeistof
 Niet vorstbestendig
 Soortelijke massa 1 g/cm bij 20°C
 Ontvlampunt : Geen
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 35 Goed homogeniseren, daarna op de te behandelen ondergrond
aanbrengen van onder naar boven, tot het produkt niet meer opgenomen wordt door de ondergrond.
Een tot twee keer aanbrengen met een tussenpauze van 10 minuten. Vermijdt overdadig gebruik, dit
kan strepen veroorzaken en eventueel sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE 35 op propere
en bij voorkeur droge ondergrond aanbrengen.
4. Duur van de behandeling : SCALPFUGE 35 is een doordrenkend produkt. De waterafstotende
eigenschappen zullen onmiddellijk na het volledig drogen van SCALPFUGE 35 merkbaar zijn(een tot
verschillende uren drogen).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid
verminderd.
6. Verbruiksrendement : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid
V/ Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,…).
2. Bescherming van de gebruiker : Vermijdt aanraking met huid of ogen. Indien toch aanraking,
onmiddellijk met ruim water spoelen.
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 200L
 In 5 L verpakking, per box van 4 X 5 L
 In 20 L verpakking, per palet van 24 X 20 L
 In 1 L verpakking, per box van 20 X 1 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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