SCALPNET EDJ 28
Ontkleuren voor de restschijn van graffiti.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?
SCALPNET EDJ 28 is een sterk ontkleurend produkt gebruikt op de hardnekkige restanten van graffiti.
II/ Voordelen van het produkt
 Radicale doeltreffendheid
 Aangepast voor gebruik op vertikale oppervlakken
 Laat toe hardnekkige vlekken en restschijn te ontkleuren
III/ Fysische en chemische eigenschappen
 Waterig product onder de vorm van een thixotrope gel
 Gele gel
 Soortelijke massa 1,10 g / cm bij 20°C
 pH : 14
 Niet vorstbestendig
 Vlampunt : Geen
IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : SCALPNET EDJ 28 is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, borstel, penseel (nylon of synthetische vezel),
verstuifbaar met aangepast gereedschap (zie onze commerciele dienst).
3. Werkwijze : In een dikke laag op het te behandelen oppervlak aanbrengen, laat het gedurende de
gewenste tijd inwerken om zo een perfect resultaat te bekomen. Afdoend afspoelen met water onder
druk of met een waterstraal. Indien nodig de behandeling herhalen.
4. Duur van de behandeling : Van 15 minuten tot verschillende uren.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 °C tot 30 °C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de
werkzaamheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Van 300 tot 400 g / m ongeveer.
V/ Voorzorgen bij de behandeling
1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm zink, aluminium, gegalvaniseerde ondergronden,
koper en de omringende beplanting.
2. Bescherming van de gebruikers : Dit produkt is corrosief. Men dient zich te beschermen op een
aangepaste en doeltreffende manier, vermijd het contact met de ogen en de huid. Indien toch contact
zich onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen. De dampen niet inademen en niet mengen met
zuren. Het product en de restanten niet in waterlopen gieten.
VI/ Reinigen van de materialen
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering :
 In 5Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
 In 20Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg
Het produkt bewaren op een plaats beschermd tegen de weersinvloeden en het rechtstreeks zonlicht.
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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