
 

 
 

OWATROL® C.I.P. 
Anti-korrosions grunder  

 

Produktbeskrivelse OWATROL® C.I.P. er en anti-korrosions grunder, der har OWATROL OLJE®s indtrængende evne. Tillige 
har den fordelen at den kan påføres ovenpå enhver finish uden risiko for at den opløses. OWATROL® 
C.I.P. stabiliserer overfladen ved at trænge dybt ind i underlaget og tvinger fugt og luft ud, og danner en 
solid og stabil overflade. Med OWATROL® C.I.P. er det ikke nødvendigt at slibe eller sandblæse 
overflader, der ikke kræver en umiddelbar grunding - en let rustbelægning vil heller ikke påvirke virkning 
eller det endelige resultat. 

Produktegenskaber • Trænger dybt ind i rustne overflader og tvinger fugt og luft ud. 
• Skaber en solid og stabil overflade, som andre malingstyper let kan fæste på. 
• Ideel ved vanskelige klimatiske forhold. Tropiske eller maritime omgivelser. 
• God klæbeevne på rent, blankt stål. 
• OWATROL® C.I.P. forsegler helt det underliggende metal mod korrosion. 
• Intet behov for sandblæsning eller lignende. Minimal forberedelse er nødvendig. 
• Resistent op til 175° C. 
• Kompatibel med alle malingstyper. 
• God resistens overfor kemikalier – korrosionsgasser, m.v. 

Anvendelsesområder • Inden- og udendørs. 
• Vandrette og lodrette overflader. 
• Nye og rustne overflader. Jern- og ikke-jernholdige metaller. 
• Ståloverbygninger, skibe, køretøjer, etc. 
• Maskineri og maritimtudstyr. 
• Rækværk, låger m.v. 
• Ballasttanke på skibe. 

Tekniske data Finish: Silkemat. 
Bindemiddel: Alkyd harpiks. 
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin. 
Viskositet: Tyktflydende. 
Vægtfylde (v/20° C): 0,971 ± 0,05. 
Beskaffenhed: Flydende. 
Tørstofindhold: 50,6 ± 3.  
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. 
Flammepunkt: > 60°C 
Temperaturresistent (fuld hærdet): +175°C. 
Holdbarhed: 2 år minimum i original, uåbnet pakning. 
Pakningsstørrelser: 0,5 liter, 0,75 liter. 
Farve: Murstensrød. 
Berøringstør: 6 timer. 
Tørretid: 24-72 timer alt efter finish:  

C.I.P. 24 timer;  
olie/alkyd maling 24-48 timer;  
stærke opløsningsmidler fx 2 komponent, urethane etc 48-72 timer. 

VOC: EU-grænsen for dette produkt (cat. A/i) 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 480 g/l. 

Påføringsværktøj • Pensel. 
• Malerrulle. 
• Airless spray (0,4 mm x 80° @ 1860-2000psi (128-138 bars)). 

Anbefalinger før 

påføring  

• Dæk alt over som du ikke ønsker at behandle. 
• Påfør fra 5°C til 35°C. 
• Påfør aldrig i direkte sollys eller på varme overflader.  

Klargøring af overfladen • Overflader skal være rene, tørre og fri for fedt, olier eller anden overfladesnavs.  
• Fjern alle spåner, løse flager af rust og gammel maling, så der fremstår en sund overflade og kanter.  
• Buk eventuelle skarpe kanter ind. 



 

• Overflader som har været udsat for kemikalier (syre, baser eller salt aflejringer) skal vaskes med store 
mængder vand eller højtryksspules.  

• Kraftigt kontaminerede overflader skal rengøres med et passende opløsningsmiddel. 

Påføring • Omrør grundigt før og under brug. 
• Fortynd ikke. 
 
Nye overflader: 

• Grund med et lag OWATROL® C.I.P. og lad det tørre. 
• Overflader der udsættes for vekslende klimatiske forhold gives 2 påføringer. 
Ren, let rustne eller ny umalet rustfrit stål: 
• Påfør to lag OWATROL® C.I.P. Lad det tørre mellem påføringerne.  
Gamle, kraftigt rustne overflader: 
• Påfør 3 lag OWATROL® C.I.P. Lad det tørre mellem påføringerne. ELLER 
• Påfør ”vådt-i-vådt” indtil rusten er helt opløst. Lad det tørre i 24 timer. 
• Påfør 2 lag OWATROL® C.I.P. Lad det tørre mellem påføringerne. 
Tidligere behandlet overflader: 
• Pletbehandling. 
• På alt blotlagt metal 2 lag OWATROL® C.I.P. Lad det tørre mellem påføringerne.  
• Påfør 3. lag på hele overfladen. Lad det tørre. 

Rækkeevne 15 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Rengøring Rengør alt værktøj og udstyr med mineralsk terpentin, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt, 
kan det renses med en malingsstripper. 
Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL OLJE® kan selvantænde, hvis ikke de kasseres 
korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt 
metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald. 

Opbevaring Overskydende OWATROL® C.I.P. 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 

Owatrol Marine 

 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  
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