OWATROL NET-TROL®
TRÆRENS OG FARVEFRISKER

Produktbeskrivelse

OWATROL NET-TROL® er en kraftig renser og bleger, der genskaber den naturlige farve i ubehandlet
samt gråt og udtørret udendørs træ.
I modsætning til blegemidler og klor baserede rengøringsmidler skader OWATROL NET-TROL® ikke
træets fibre. OWATROL NET-TROL® fjerner snavs på overfladen og i dybden. Den efterlader et lyst,
levende udseende på overfladen af træet.

Produktegenskaber

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendelsesområder

• Kun udendørs.
• Renser, lysner og genskaber den naturlige farve i ubehandlet og udtørret udendørs træ. Cedertræ,
sibirisk lærk, fyr og gran, trykimprægneret træ, eksotisk hårdttræ.
• Lodrette og vandrette overflader; Terrasser, båddæk, hegn, husbeklædning, havemøbler m.v.
• Andre overflader: Rustplettet cement, misfarvede sten, plast og GRP/ glasfiber

Tekniske data

Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig.
Vægtfylde (v/20° C): 1.07 ± 0,05.
Pakningsstørrelse: 1 liter, 2,5 liter, 15 liter.
Viskositet: Semi-flydende gele.
Farve: Blå.
Duft: Frisk sæbe duft.
VOC: N/A

Påføringsværktøj

•
•
•
•

Blød børste.
Stiv nylon børste.
Højtryksrenser.
Brug kemisk resistente handsker, sikkerhedsbriller og beskyttende tøj.

Anbefalinger før
påføring

•
•
•
•
•

Ryst beholderen grundigt før brug.
Dæk alle arealer til, som du ønsker at beskytte.
Vand nærvedstående planter og buske grundigt inden påføringen.
Påfør fra 5°C op til 35°C. Påfør ikke på varme overflader, da produktet vil tørre for hurtigt.
Lodrette overflader skal påføres fra bund til top for at undgå striber.

Påføring

Forsigtig:
• Våde overflader kan være glatte.

Lysner og genskaber farven i alt udtørret og gråt træ -uden at blege.
Hurtigvirkende på bare 20 minutter.
Renser og neutraliserer pletter, der skyldes harpiks.
Perfekt til affedtning af eksotisk hårdttræ før påføring OWATROL DEKS OLJE® D.1*.
Fjerner alle spor efter mug, skimmel, forurening m.v.
Genskaber glansen i plastik, der er blevet kedelig grundet vind, vejr og sollys.
Fjerner rustpletter på sten og beton.
Renser misfarvet sten og cement.
Neutraliserer overflader, efter brug af OWATROL DILUNETT®* og OWATROL TREPREP®*.
Sikker at anvende -skader ikke planter og buske.
Biologisk nedbrydelig. Indeholder ikke opløsningsmidler eller blegemiddel. Skyl med vand.

Generel vejledning:
• Fugt overfladen med rent frisk vand.
• Påfør NET-TROL med en syntetisk pensel eller rulle.
• Lad det virke i ca. 10-20 minutter.
• Hvis overfladen begynder at tørre op, fugt den med en vandforstøver.
• Skrub overfladen med en stiv børste før du skyller med vand eller bruger en højtryksrenser (maks. 60
bar).
• Gentag om nødvendigt processen.
• Se endvidere vejledning på emballagen.

Træ:
• Lad det tørre 48 timer eller indtil det har opnået et fugtindhold, der svarer til kravet for den valgte finish.
Sten og cement:
• Lad det tørre indtil det opfylder kravene til den valgte finish/forsegler.
Sømpletter:
• Rens overfladen.
• Efter overfladen er renset med rent, friskt vand, påføres OWATROL NET-TROL® på hele overfladen og
rundt om sømpletten.
• Skyl ikke før pletten er væk.
Plast og GRP:
• Gør overfladen våd med rent, friskt vand.
• Påfør OWATROL NET-TROL® med en børste.
• Lad det virke i 10 min.
• Skrub overfladen med en blød eller medium hård nylonbørste.
• Skyld med rigeligt vand.
Rustpletter:
• Gør overfladen våd med rent, friskt vand.
• Påfør OWATROL NET-TROL® med en stiv nylonbørste, så produktet arbejdes ind i rustpletten.
• Lad det virke i 10 min.
• Skrub overfladen med en stiv nylonbørste.
• Skyl med rigeligt vand
5-10 m² pr. liter.
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, træsort, tekstur og træets porøsitet.

Begrænsninger

Anvend ikke på aluminium.

Rengøring

Vand og sæbe.

Opbevaring

Overskydende produkt skal hældes på mindre, tætte plast- eller glasbeholdere. Må ikke opbevares i metal
beholdere.
Undgå frost og høje temperaturer.

Sikkerhed

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 agent i dit land.
Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der
nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets 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

Generel information

Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på
emballagen.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Udstedelsesdato

November 2017.

Owatrol Original
er et varemærke fra

WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:

www.owatrol.com

Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, som ikke er anvendt under producentens tilsyn.

Rækkeevne

