
vLoeIBAAr AfBIjtmIddeL met droGe
reStAnten « new » nIeuwe GenerAtIe
Een nieuwe generatie algemeen afbijtmiddel in vloeibare vorm (New). 
SCALPIK DECAP SEC NW steunt op een dubbele vernieuwing
1) Zonder dichloormetaan, zonder NMP, zonder NEP, zonder fosfaten)
2) Ideaal, uiterst snel en net zo efficient al het produkt met chloor. Ideaal
voor hout en ijzer, het is een produkt dat speciaal aangepast is voor het
verwijderen van vernis, lasures, een heel ruim gamma verven, lijmen, enz. 

Voor welke werken wordt het afbijtmiddel SCALPIK DECAP SEC NW gebruikt ?
Ideaal, snel en doeltreffend:
- Ideaal voor de renovatie van timmer - en schrijnwerk in hout en ijzer: trappen, panelen, meubels,   
vensterramen, luiken. Enz.

- Ideaal voor het renoveren van meubels ( artisanaal en industrieel ): deuren, tafels, kasten, stoelen enz.
- Ideaal voor het gebruik in een bad (door onderdompeling), door verstuiving inweking of door eenvoudig
aan te brengen met een borstel

Waarom SCALPIK DECAP SEC NW gebruiken in plaats van een ander afbijtmiddel ?
- Vloeistof ( dringt door in alle hoekjes en gaatjes ) - Kan gebruikt worden door verstuiving of inweking.
- Uiterst snel en doeltreffend - Vormt droge restanten - Spoelen is niet nodig.

HOE GEBRUIKEN ?*
1 - Het produkt op de te behandelen oppervlakte aanbrengen door middel van penseel of verstuiver.
2 - Gedurende 15 tot 45 minuten laten inwerken
3 - De restanten verwijderen met behulp van een spatel of een paletvormige spatel. Niet afspoelen
NB: Voor behandeling van hout: de afwerking met staalwol type 000 uitvoeren.

Rendement: 150 tot 300 gr/m2 naargelang het type bekleding 
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* Professioneel produkt: voor gebruik de technische fiche consluteren
* Produkt van de nieuwe generatie: innovatie verbonden met de bescherming van het milieu   
door de gebruikte grondstoffen  

VERPAKKING

750 mL 5 L 20 L
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