SCALP PROTEC WA 67
Vernieuwbare kleurloze anti-graffiti bescherming (zelf opofferend) op basis van plantaardige was, met
een matte schijn
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALP PROTEC WA 67 is bedoeld als anti-graffiti bescherming op alle ondergronden met uitzondering
van niet anti-corrosie behandelde metalen oppervlakken.
II/ Voordelen van het produkt
 Zeer gemakkelijk aan te brengen
 Polyvalent (zeer grote verscheidenheid van ondergrond)
 Micro-poreus en waterafstotend produkt
 Doeltreffend voor binnen en buiten
 Vergeelt niet.
 Verstuifbaar
 Verwijderen van de graffiti met warm water (90°C) en onder







Zonder oplosmiddelen
Onontvlambaar
Geurloos
UV-bestendig
Onzichtbare film (zie ondergrond)

hoge druk.

III/ Caractéristiques physico-chimiques
 Product op basisvan geëmulgeerde plantaardige was.
 pH : 9
 Melkachtige vloeistof.
 Niet vorst bestendig
 Soortelijke massa 1g/cm bij 20°C
 Vlampunt: Onontvlambaar
IV/ Praktische tips bij het gebruik
1. Verdunning: SCALP PROTEC WA 67 is klaar voor gebruik.
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol (voor lakverf), verstuiver (airless).
3. Werkwijze : Voor gebruik het produkt goed roeren (homogeniseren), daarna SCALP PROTEC WA 67
op een schone en droge ondergrond aanbrengen in twee kruisende lagen (met ongeveer 2 uur
tussenpause volgens de omgevingstemperatuur). Vermijd elk overtollig gebruik van het produkt en
strepen.
Verwijderen van graffiti : De graffiti word zeer gemakkelijk verwijderd met heet water op 90°C bij een
druk van minimaal 30 bar. Men stelt vast dat de beschermende film en de graffiti verdwijnt; de
beschermende film zal dus opnieuw moeten worden aangebracht.
4. Duur van de behandeling : Ongeveer 2 uur volgens de climatologische omstandigheden en de
ondergrond.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 °C tot 50 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de
mogelijke verminderde doeltreffendheid van het produkt.
6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 200 g/m volgens de bekleding en dit voor de 2 lagen.
V/ Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Vermijd alle spatten op de ondergrond die niet behandeld moet
worden..
2. Bescherming van de gebruiker : Het produkt is niet gevaarlijk maar men moet toch het contact met
de ogen en de huid vermijden.
VI/ Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim warm water gespoeld te worden
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Stockeren in vorstvrij lokaal
 In vat van 200 L
 In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
 In 20 Lverpakking, 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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