
OWATROL® DEEP CLEANER 
OLIE STRIPPER OG VASKE-/RENSEMIDDEL 

Produktbeskrivelse OWATROL® DEEP CLEANER er en kraftig terpentinfri stripper og vaske-/rensemiddel, som kan strippe ny, 
gammel og indtørret olie og lak på udendørs træoverflader og rense meget vejrbidt træ. Da OWATROL® 
DEEP CLEANER er biologisk nedbrydelig, er den oplagt at bruge i miljø sensitive områder. Gel 
konsistensen betyder ligeledes, at den ikke løber, og derfor er ideel til vertikale overflader. 
Let at påføre og hurtigvirkende, OWATROL® DEEP CLEANER fjerner hurtigt og effektivt "den 
blanke/hårde" overflade på nyt træ og forbedrer derved indtrængningsevnen og vedhæftningen af ny 
finish. 

Produktegenskaber • Fjerner gamle olier fra teak og andet træ, som er blevet mørknet af solens stråler. 
• Vandopløseligt. 

• Renser dybt i meget vejrbidt træ. 
• Fjerner Mill Glaze (den blanke/hårde overflade) på nyt træ – forbedrer indtrængningsevnen og 

vedhæftningen af ny finish. 
• Hurtigvirkende – virker på 5 minutter. 
• Klar til brug og let at påføre.  
• Fjerner olie og pletter. 
• Biologisk nedbrydeligt – indeholder ikke terpentin eller paraffiner.  

Anvendelsesområder • Kun til udendørsbrug. 
• Al udendørstræ – blødt træ, hårdttræ – eksotiske træsorter og løvtræ. 
• Udendørs træoverflader – dæk, gelændere, kanter… 
• Horisontale og vertikale overflader.   

Tekniske data Udseende: Blågrøn, desinficerende lugt. 
Opløsningsmiddel: Vand. 
Beskaffenhed: Tyktflydende.  
Vægtfylde ved 20°C: 1,03 ± 0,05. 
Viskositet: Gel.  
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig.  
Pakningsstørrelser: 2,5 liter.  
VOC: < 0,05% (0,5g/L). 

Påføringsværktøj • Børste med syntetiske hår. 
• Syntetisk gulvskrubbe. 
• Rulle med syntetisk overflade. 

Klargøring af overflade • Fjern al løs og flagende gammel finish. 
• Børst al løs overfladekontaminering væk. 

Anbefalinger før 
påføring 

• Fortag altid en test før den endelige behandling påbegyndes, for at fastslå den nødvendige kontakttid 
for at strippe eller rense træet. Se ”test procedure”.  

• Hvis det er et kalfatret område, der skal strippes eller renses, foretag altid en test ved at påføre 
OWATROL® DEEP CLEANER til et lille område og lad det sidde i 20 minutter før det skrubbes og vaskes 
af, for at afgøre om der forekommer en reaktion på gummifuger o. lign.  

• Brug kemisk resistente handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt. 
• Behandl altid strippede og rene træoverflader mens de stadig er våde med OWATROL® DECK 

CLEANER* for at neutralisere overfladen og genoprette træets originale farve. 
• Afdæk alle områder som ikke ønskes behandlet, inklusive aluminiums overflader. 
• Når der strippes eller renses vertikale overflader, arbejd fra bund til top for at undgå striber. 
• Påfør mellem 5°C og 35°C. Påfør ikke i direkte sollys eller på varme overflader. 
• Lad ikke OWATROL® DEEP CLEANER tørre på overfladen. Hvis den tørrer, skal overfladen umiddelbart 

gøres fugtig med en vandforstøver.  
 
Kontakt os for yderligere information og råd før brug af OWATROL® DEEP CLEANER på eg og 
kastanje.  



 

Påføring • Brug OWATROL® DEEP CLEANER som det er. Fortynd ikke. 
• Store arealer skal bearbejdes i mindre afgrænsede zoner. 
• Arbejd altid med træets fibre. Brug ikke en stålbørste. 
• Efter skylning skal overflader behandles med det samme ("vådt-i-vådt") med OWATROL® DECK 

CLEANER* for at neutralisere overfladen. 
• Lad træet tørre godt i 2-3 dage før finish. 
 
Test procedure: 

• Påfør OWATROL® DEEP CLEANER 
• Lad det virke i 5 minutter. 
• Skrub overfladen for at se om gammel finish og skidt slipper. 
• Hvis det slipper, begynd den rigtige stripping/rensning. Hvis ikke, vent yderligere 5 minutter og test 

igen. Hvis nødvendigt, forsæt testen op til et maksimum af 20 minutter.   
 
Stripping og rensning: 
• Arbejd med områder der kan færdiggøres på 5-20 minutter. 
• Påfør OWATROL® DEEP CLEANER på området der skal strippes eller renses og lad det virke. 
• Efter et passende tidsrum, skrub med en stiv børste på et lille område for at se om finish eller skidt 

slipper. Hvis det slipper, så skrub hele den behandlede overflade med en syntetisk gulvskrubbe imens 
der skylles med vand. Alternativt kan der bruges en højtryksspuler (maks. 60 bar/870 psi). 

• Skyl overfladen grundigt efter stripping/rengøring med frisk rent vand fra en have slange med det 
højeste tryk muligt eller brug en højtryksspuler (maks. 60 bar/870 psi). Skyl også tilstødende områder 
på samme tid. 
Bemærk: Brugen af varmt vand vil gøre arbejdet lettere. 

 
Reducering af Mill Glaze ("blanke/hårde overflader") på nyt træ 

• Påfør OWATROL® DEEP CLEANER på området som skal behandles. 
• Lad det virke i 10 minutter. 
• Skrub overfladen med en syntetisk gulvskrubbe imens der skylles med vand. Alternativt kan der bruges 

en højtryksspuler (maks. 60 bar/870 psi). 
• Efter fjernelsen af Mill Glaze, skyl overfladen grundigt med frisk rent vand med det højeste mulige tryk 

eller brug en højtryksspuler (maks. 60 bar/870 psi). Skyl også tilstødende områder på samme tid. 
 
Kontakt os for yderligere information og råd før brug af OWATROL® DEEP CLEANER på eg og 
kastanje. 

Rækkeevne 4 m² pr. liter.  
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og overfladens 
porøsitet. 

Efter stripping Neutraliser altid overfladen med OWATROL® DECK CLEANER*. 

Rengøring Vand. 

Opbevaring Opbevar ikke i metalbeholdere. 
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. 

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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http://www.owatrol.com/

