OWATROL TREPREP®
Træfornyer / Terrassefornyer
Produktbeskrivelse

OWATROL TREPREP® træfornyer/terrassefornyer er et professionelt kvalitetsprodukt, der er udviklet til at
fjerne gammel olie, transparente bejdser, producent stempler og andre behandlinger på udendørs træ.
Ufortyndet et det et kraftigt afrensningsmiddel, der fjerner snavs og andre forureninger fra træoverflader.
Det er også en let og hurtig måde at reducere overflader, der er blanke eller hårde, så frisk træ bliver i
stand til at tage imod en gennemtrængende finish.

Produktegenskaber

•
•
•
•
•
•
•

Anvendelsesområder

• Må kun anvendes udendørs.
• Kan anvendes på alt udendørs træ - trykimprægneret, bløde træsorter, hårdttræ, varmebehandlet træ.
• Udvendige træflader - havemøbler, terrasser, beklædning m.v.
• Lodrette og vandrette overflader.
** Se ”begrænsninger”.

Tekniske data

Viskositet: Flydende.
Vægtfylde (v/20° C): 1,05 ± 0,05.
Beskaffenhed: Flydende.
Brandfarlig: Ikke klassificeret brandfarlig.
Pakningsstørrelser: 2,5 liter.
Farve: Cremefarvet eller ravfarvet.

Klargøring af
overfladen

• Fjern al løs maling og flager.
• Børst al snavs væk - fx mos, snavs m.v.

Blandingsforhold

• Gammel finish og producentstempler/mærker: OWATROL TREPREP® ufortyndet.
• Reduktion af blanke/hårde overflader: OWATROL TREPREP®/Vand - 1:4.
• Til Ipe (træ): OWATROL TREPREP®/Vand - 1:1.
• Rengøring: OWATROL TREPREP®/Vand - 1:5 eller maksimalt op til 1:20, afhængig af træets
porøsitet.

Påføringsværktøj

•
•
•
•

Anbefalinger før
påføring

• Udfør altid først en test for at afgøre, hvor lang behandlingstid, der kræves for at strippe eller rengøre
træværket.
• Brug kemisk resistente handsker, sikkerhedsbriller og beskyttende tøj.
• For at opnå det bedste resultat bør OWATROL TREPREP® ikke sidde længere end nødvendigt for at
opløse belægningen.
• Hårdttræ, der er specielt rig på garvesyre, (teak, eg, kastanje m.v.) kan blive mørkt, hvis det har
kontakt med OWATROL TREPREP® for længe.
• Hvis OWATROL TREPREP® har mørknet træet MÅ DET IKKE TØRRE, men skal straks neutraliseres
med OWATROL NET-TROL®*.
• Efterbehandl strippede træoverflader med OWATROL NET-TROL®* for at genoprette træets oprindelige
farve.
• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle, inkl. planter, buske og aluminiumsflader.
• Lad ikke OWATROL TREPREP® tørre på overfladen mens produktet arbejder. Hvis det tørrer op, så
spray vand på med en forstøver.
• Ved behandling af lodrette flader, skal der arbejdes nedefra og op for at undgå striber.
• Kontakt os for yderligere information eller vejledning før anvendelse af OWATROL TREPREP® på eg og
kastanje.
Gennemsnitlig behandlingstid:
• 1 lag; 2 lag; 3 lag
• Alkyd/olie maling, bejdse og lak: 5-15 min.; 10-30 min.; 15-45 min.
• Akrylmaling, bejdse og lak: Test på små områder for at afgøre behandlingstiden.
Bemærk: Overstående behandlingstider er kun vejledende. Test altid for at afgøre den rigtige
behandlingstid for at fjerne det ønskede antal lag i hvert enkelt tilfælde.

Fjerner gammel olie og terrassebejdse.
Reducerer blanke/hårde overflader på frisk træ.
Rengøring af vejrbidt træværk.
Fjerner producentstempler/mærker.
Forbedrer indtrængningsevnen ved behandling af frisk træ.
Kan anvendes ufortyndet og fortyndet.
3 produkter i ét.

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

Syntetisk pensel.
Syntetisk gulvskrubbe.
Syntetisk rulle.
Havesprøjte.

Påføring

• Ryst produktet grundigt inden brug. Omrør det ufortyndet produkt regelmæssigt. Brug OWATROL
TREPREP® som den er eller fortynd ifølge blandingsforhold ovenfor.
• Hold overfladen fugtig med OWATROL TREPREP® eller en vandforstøver i hele behandlingstiden.
Fjernelse/stripping og rengøring:
• Arbejd i områder, der kan færdigbehandles på 15-30 min. Påfør OWATROL TREPREP®. Lad produktet
virke. Efter angivet tid test et område for at se om finishen eller snavset løsner sig.
Hvis det er løsnet:
• Skrub området med en gulvskrubbe, stiv børste eller brug en højtryksspuler (70-103 bar) afhængig af
træsorten. Arbejd altid i træets åreretning. Skyl med rigeligt vand. Brug i dette tilfælde det højeste
mulige tryk på vandslangen eller med højtryksspuler 35-70 bar. Skyl omgivende områder samtidigt.
Reducering af hårde og blanke overflader:
• Påfør OWATROL TREPREP®. Lad produktet virke i 20 min. Efter angivet tid test et område for at se om
finishen eller snavset løsner sig.
Hvis det er løsnet:
• Skrub området med en gulvskrubbe eller brug en højtryksspuler (70-103 bar) afhængig af træsorten.
Arbejd altid i træets åreretning. Skyl med rigeligt vand. Brug i dette tilfælde det højeste mulige tryk på
vandslangen eller med højtryksspuler 35-70 bar. Skyl omgivende områder samtidigt.
Fjernelse af producentstempler/mærker:
• Påfør OWATROL TREPREP® ufortyndet og skrub indtil stemplet/mærket er væk. Skyl grundigt.

Tørretid og flere
påføringer

• Ufortyndet: 3-4 m² pr. liter.
• Fortyndet 1:1: Op til 8 m²
• Fortyndet 1:4: Op til 16 m² pr. liter.
• Fortyndet 1:10: Op til 40 m² pr. liter.
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og overfladens
porøsitet.

Rengøring

Vand.

Opbevaring

Overskydende OWATROL TREPREP® skal hældes på mindre, lufttætte plastik- eller glasbeholdere.
Produktet må ikke opbevares i metalbeholdere.
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.

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

