
 

 

AQUATROL 
VANDBASERET TRÆOLIE MED SIL KEMAT FINISH 

Produktbeskrivelse OWATROL AQUATROL® er en vandbaseret træolie med silkemat finish som har en gel lignende 
konsistens, der er designet til at revitalisere vejrbidt og udtørret udendørstræ. OWATROL AQUATROL® 
gendanner det rige, varme udseende fra det naturlige træ og giver gløden tilbage til udendørstræ. Det er 
skabt til at trænge dybt ind i træet og beskytte det mod fugtskader og solens skråler, mens det giver en 
skimmelsvamp resistent finish der ikke krakelerer, flager eller bobler.  
Når OWATROL AQUATROL® bliver påført første gang, vil træet blive mørkere og derefter gradvist lysne 
igen alt efter hvor meget sollys det udsættes for. 

Produktegenskaber • Beskytter og fremhæver træets naturlige glød. 
• Langtidsholdbar naturlig finish. 
• Høj indtrægningsevne.  
• Danner ikke film – ingen flager eller krakeleringer.  
• Skimmelsvamp resistent finish. 
• Nemt at påføre gel – løber ikke. 
• Nemt at vedligeholde. Ingen stripping, ingen slibning.  

Anvendelsesområder • Kun til udendørs brug.  
• Vejrbidt blødt træ – ceder, lærk, gran, fyr, trykimprægneret træ… 
• Vejrbidt varmebehandlet træ. 
• Horisontale og vertikale overflader. 
• Terrasser, beklædning, tage, hegn, udendørsmøbler, hytter…  
** Se ”begrænsninger”.  

Tekniske data Finish: Silkemat.  
Bindemiddel: Akryl/Alkyd. 
Opløsningsmiddel: Vand. 
Vægtfylde (v/20° C): 0,980 ± 0,05. 
Beskaffenhed: Halvflydende. 
Tørstofindhold: 27% ± 2.  
Brandfarlig: Ikke klassiferet som brandfarlig. 
Holdbarhed: 1 år i original, uåbnet pakning. 
Pakningsstørrelser: 2,5 liter, 20 liter. 
Farve: Farveløs, Gylden Eg og Rustik Eg. 
Tørretid: 24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. 
VOC: EU-grænse for dette produkt (cat. A/f) 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 130 g/l. 

Klargøring af 
overfladen 

Generelle instruktioner: 
• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning. 
• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde 

i 10-15 min; skyl derefter grundigt af. 
• Efter stripning og rengøring giv træet 2-3 dages hvile indtil det har opnået et fugtindhold på 18% eller 

mindre før påføring. 

• OWATROL AQUATROL® må kun påføres på blotlagte overflader eller udtørret træ, der tidligere har 
været behandlet med OWATROL AQUATROL®. Al tidligere lak, maling og bejdse skal helt og aldeles 
fjernes. 

• Hvis nødvendigt kan træet slibes efter rengøring og/eller stripning (80 korns slibepapir). 
 
Frisk træ: 
• OWATROL AQUATROL® må kun påføres på udtørret træ. Al frisk træ skal behandles med OWATROL 

SEASONITE®* og lades udtørre i 6-12 måneder før behandling med OWATROL AQUATROL® kan 
påbegyndes. 

 
Udtørret træ (ubehandlet): 

• Al træ der har været udtørret i længere end 6 måneder eller er blevet gråt skal rengøres med 
OWATROL NET-TROL®* for at fjerne alle løse træfibre, snavs og andet overflade kontaminering før at 
der påføres OWATROL AQUATROL®.  

 



Tidligere oliebehandlede overflader:  

• Alle typer af tidligere påførte olier og forseglere skal fjernes helt og holdent med OWATROL 
TREPREP®* og afrensede overflader skal neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af 
OWATROL AQUATROL®. 

 
 
Tidligere behandlede overflader (malede, plettede, lakerede, m.v.) 

• Alle tidligere belægninger skal fjernes helt og holdent med OWATROL DILUNETT®* eller TREPREP®* 
og afrensede overflader neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL 
AQUATROL®. 
Bemærk: Kontakt os for yderligere information og vejledning før anvendelse af OWATROL 
AQUATROL® på træ med højt tanninindhold.  

Påføringsværktøj • Pensel: Høj kvalitet, naturlig eller syntetiske børstehår.  
• Malerrulle: Medium luv. 
• Spray: Airless 48-55 bar (700-800 psi) eller mindre / .011-.015 væskespids. 

Anbefalinger før 

påføring 

• Udfør altid først en test for at afgøre, hvor lang behandlingstid, der kræves for at fjerne tidligere 
behandlinger.  

• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle - inkl. buske og planter. 
• Påfør fra 5˚C til 35˚C. Undgå at påføre i direkte sol eller på for varme overflader. 

Bemærk: Træoverflader i direkte sollys kan nå op på en temperatur på 60˚C selvom at 
lufttemperaturen kun er 30˚C. 

• Undgå at påføre, hvis der forventes koldt eller vådt vejr indenfor de næste 24-48 timer. 
• Omrør produktet grundigt før og under brug.  
• Fortynd ikke.  
• For at sikre ensartethed i farven blandes alle produkter sammen, som skal anvendes på samme 

område.  

• Arbejd altid i den fulde længe af et stykke træ eller anden vandret beklædning frem til et logisk stop. 
• Stop aldrig påføring midt på et stykke træ. 
• Lodrette beklædninger skal behandles fra top til bund. 
• Undgå at OWATROL AQUATROL® bliver berøringstør eller tør mellem påføringerne - påfør "vådt-i-

vådt". 
• Efter påføring med sprøjte: Træk altid en pensel eller rulle henover området for at øge 

indtrængningen og ensartetheden i mætningen af træet. 

Påføring • Påfør 2 jævne lag af OWATROL AQUATROL® ”vådt-i-vådt”. 
• Påfør 1. lag af OWATROL AQUATROL® og lad det trænge ind i træet. 
• Påfør 2. lag så snart den mælkelignende overflade fra det første lag er forsvundet (15-30 minutter) og 

lad det trænge ind i træet. 
• Hvis nødvendigt gentag proceduren indtil træet er mættet - dvs. der ikke længere trænger produkt ind. 
• Undgå at OWATROL AQUATROL® bliver berøringstør eller tør mellem påføringerne - påfør "vådt-i-

vådt". 
• Når træet er mættet fjernes overskydende produkt, der ikke er trængt ind på 15-30 min, med en pensel 

eller fnugfri klud for at undgå skindende pletter. 
Bemærk: OWATROL AQUATROL® er ikke en overfladebehandling, olien hører til inde i træet og ikke 
på overfladen. OWATROL AQUATROL® beskytter ved at trænge ind i træet og giver en rig, silkemat 
finish.  

Rækkeevne Førstegangsbehandling: 5 m² pr. liter pr. 2 lag. 
Vedligeholdelse: 10-12 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Vedligeholdelse Generelle instruktioner: 
• Vedligeholdelse bør foretages, når overflader behandlet med OWATROL AQUATROL® viser tegn til at 

falme. 
• Meget falmede eller udtørrede områder der er blevet grå skal renses med OWATROL NET-TROL®*. 
• Overflader under hårde eksponeringer fra sol og vejr vil udtørre hurtigere end andre områder. Hvis det 

er tilfældet, rengør overfladen med OWATROL NET-TROL®* og påfør et nyt lag OWATROL 
AQUATROL® som anvist.  

• Områder der ikke falmer i farve behøver ikke en ny behandling med OWATROL AQUATROL®. 
Terrasser og andre horisontale overflader: 
• De fleste terrasser og andre horisontale overflader kræver kun OWATROL AQUATROL® behandling 

hvert andet år. 
• En enkel behandling med OWATROL AQUATROL® hvert andet år, er nok til at opfriske træets naturlige 

glød og forsat beskytte det. Til meget porøse eller udtørrede overflader, er der muligvis brug for et 
ekstra lag OWATROL AQUATROL® der påføres som anvist.  



 

• Periodisk rengøring mellem behandlingerne med OWATROL NET-TROL®* for at fjerne snavs og 
kontaminering vil genopfriske træets udseende.  

Beklædte og andre vertikale overflader: 
• De fleste beklædte og vertikale overflader behøver kun behandling med OWATROL AQUATROL® hvert 

andet år. 
• Når overflader behandlet med OWATROL AQUATROL® bliver grå, rengør med OWATROL NET-TROL®* 

og påfør et enkelt lag af OWATROL AQUATROL® for at genopfriske træet.  
• Til meget porøse eller udtørrede overflader, er der muligvis brug for et ekstra lag OWATROL 

AQUATROL® der påføres som anvist. 

Begrænsninger  • Anvend ikke på fiberplader, krydsfiner, inklusiv T1-11 eller tidligere plettet, lakeret eller malet træ.  
• Anvend ikke på frisk træ. 
• Anvend ikke på hårdttræ som eg, Ipe, Iroko, teak… 
• Anvend ikke i lukkede områder – indgangspartier, verandaer…  

Rengøring Rengør alt værktøj og udstyr med vand og sæbe, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt kan det 
rengøres med en malingsfjerner. 

Opbevaring Overskydende OWATROL AQUATROL® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. 
Undgå frost og høje temperaturer. 

Sikkerhed Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med 
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og 
fremvis beholderen eller etiketten. 
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Generel information  Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. 
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og 
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores 
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. 
Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i 
dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske 
datablad. 
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke 
er foretaget under hans tilsyn. 
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk. 

Udstedelsesdato Februar 2017. 

WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj, 

Tlf. +45 7070 7409, 
www.owatrol.dk 
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 Se alle vore løsninger på:  

www.owatrol.com  
 
 
 

O
p
ly

s
n
in

g
e
rn

e
 e

r a
le

n
e
 v

e
jle

d
e
n
d
e
, o

g
 p

ro
d
u
c
e
n
te

n
 e

r ik
k
e
 a

n
s
v
a
rlig

 fo
r a

n
v
e
n
d
e
ls

e
 a

f p
ro

d
u
k
te

r, s
o
m

 ik
k
e
 e

r a
n
v
e
n
d
t u

n
d
e
r p

ro
d
u
c
e
n
te

n
s
 tils

y
n
. 

 


