SCALPFUGE AQUA PLATRE
Waterdicht makend produkt op waterige basis zonder siliconen, legt geen film, op basis van organometallische componenten.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALPFUGE AQUA PLATRE is bestemt om te worden bij het waterdicht maken van bezet
plaaster, stenen, hydraulische plamuur, cement, beton, baksteen, marmer, leisteen, dakpannen,
vezelcement.
II / Voordelen van het produkt
 Hoog kwaliteits product
 Zeer doeltreffend op plaaster
 SCALPFUGE AQUA PLATRE kan herschilderd worden (hangt af van de ondergrond en de verf)
 Microporeus, dit vergemakkelijkt de vrije doorgang van waterdamp
 Zonder siliconen
 Verstuifbaar
 Dringt gemakkelijk en vlug in de porien van de te behandelen materialen.
III / Fysische en chemische eigenschappen
 Product op waterige basis
 Witte melkachtige vloeistof
 soortelijke massa 0 grs / cm nbij 20°C

 pH : 8.6
 Vorstbestendig
 Vlampunt: geen

IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol met natuurlijke vezels, manuele verstuiver.
3. Werkwijze : Het product goed homogeen roeren voor gebruik, daarna aanbrengen op de te
behandelen ondergrond, van onder naar boven werkend tot de ondergrond niets meer opneemt. De
behandeling een tweede keer overdoen met een tussenpauze van ongeveer 20 minuten. Vermijd
overdadig gebruik want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen zullen nalaten op de ondergrond. Het
produkt op een propere en droge ondergrond aanbrengen.
4. Duur van de behandeling : Het gaat om een produkt dat moet indringen. Het produkt werkt
doeltreffend onmiddellijk na de verdamping van de solventen (na ongeveer 72 uur).
5. Omgevijngstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking
van het produkt.
6. Verbruiksrendement : Volgens het soort materiaal en de porositeit : ongeveer 300 gr/m voor de
twee lagen.
V / Voorzorgen bij gebruik
1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op organsche bekleding ( verf RPE, RSE…). De
niet te behandelen ondergrond beschermen en bedekken (glas, PVC…).
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien toch contact,
onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Werk in een goed geventileerde ruimte, niet roken.
VI/Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering

Het produkt opslaan in een ruimte beschermd tegen de weersinvloeden en ver van direct zonlicht.
 In vat van 200 L.
 in 5 liter verpakking, verzamelbox van 4 X 5 liter
 In 20 liter verpakking, palet van 24 X 20 liter
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
SCALP E49a

Création : Juillet2000/1170

Mise à jour : Mars 2009

