SCALPFUGE ACRYL
Super vochtwerende film, speciaal voor daken op basis van siliconen acryl hars. Produkt in waterige
fase van het betere gamma.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALPFUGE ACRYL is bedoeld voor de bescherming van daken van dakpannen, leiën, beton
en cement soorten, vezelcement golfplaten, shingels enz. SCALPFUGE ACRYL kan ook gebruikt
worden op uw muren en gevels.
SCALPFUGE ACRYL geeft een blijvend satijnachtig uitzicht
II/ Voordelen van het product
 Product uit het betere kwaliteitsgamma
 Zonder oplosmiddelen
 Verhardt en vormt een beschermende film
 Micro poreus
 Beperkt de schade veroorzaakt door vorst
 Zonder geur
 Verandert de poreusheid van de ondergrond niet
 Verstuifbaar
 Kan op licht vochtige ondergrond toegepast worden
 Gemakkelijke en snelle doordrenking van de materiaal poriën
 Verhindert de vervuiling van daken en beperkt de vorming van micro-organismen (mossen, algen,
korstmossen, zwammen)
 Volgens de huidig geldende wetgeving, niet etiketeerbaar voor gebruik en transport
III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Waterig product
 pH : 11
 Melkachtige 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 ACRYL goed homogeniseren en daarna op de te behandelen ondergrond,
van beneden naar boven aanbrengen. In 1 of 2 lagen mager aanbrengen, afhankelijk van de
porositeit, met een tussentijd van 1 uur. Vermijdt om teveel product aan te brengen: dit kan
resulteren in streep vorming en kan sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE ACRYL
aanbrengen op propere en bij voorkeur droge ondergrond.
4. Duur van de behandeling : Het water afstotend effect zal effectief zijn zodra SCALPFUGE ACRYL
volledig droog zal zijn (1 tot meerdere uren).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid
verminderd.
6. Verbruiksrendement : Ongeveer 300g / m om twee lagen aan te brengen volgens de materialen
en hun doordringbaarheid. Niet aanbrengen onder 5° C.
V/ Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : De niet waterdicht te behandelen ondergrond beschermen en
afdekken (glas, PVC…).
2. Bescherming van de gebruiker : Vermijdt contact met ogen en huid. Indien aanraking, onmiddellijk
met overvloedig water wassen
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 vaten van 200 L.
 In 5 L verpakking, box 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
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