OWATROL® GELCOAT RESTORER
FARVE OG GLANSFORNYER

Produktbeskrivelse

OWATROL® GELCOAT RESTORER indeholder ikke silikone eller voks, og er en nem, enkel måde at
genoprette farven på falmede overflader. OWATROL® GELCOAT RESTORER trænger dybt ind i gelcoaten
og opfugter pigmenterne og genopretter den originale glans og farve på gelcoaten.
OWATROL® GELCOAT RESTORER fungerer som en robust, holdbar og fleksibel finish, som eliminerer
behovet for voksning og polering.

Produktegenskaber

•
•
•
•
•

Anvendelsesområder

• Fungerer på gelcoat, plast...
• Vertikale og horisontale overflader.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd harpiks.
Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin.
Beskaffenhed: Flydende.
Tørstofindhold: 33% ± 2.
Vægtfylde ved 20°C: 0,857 ± 0,05.
Flammepunkt: > 60°C.
Holdbarhed: Mindst 2 år i original, uåbnet emballage.
Pakningsstørrelser: 0,5 liter, 1 liter.
Farve: Ravgul.
Tørretid: 24 timer alt efter af temperatur og fugtighed.

Påføringsværktøj

• Pensel: høj kvalitet med naturlige eller syntetiske hår.
• Blød klud.

Klargøring af overflade

•
•
•
•

Sørg for at overfladen er ren, tør og fri for fedt, voks, silikone og anden overfladekontaminering.
Rengør overfladen med varmt sæbevand, egnet rengøringsmiddel eller OWATROL® DECK CLEANER*.
Skyl grundigt.
Lad overfladen tørre godt (mindst 12 timer).

Anbefalinger før
påføring

•
•
•
•
•
•

Vælg et område der kan behandles i løbet af fem minutter.
Brug beskyttelseshandsker og briller.
Dæk områder som ikke ønskes behandlet.
Påfør mellem 5°C og 35°C.
Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflader.
Bruges som det er. Må ikke fortyndes.

Påføring

• Påfør et jævnt første lagt af OWATROL® GELCOAT RESTORER.
• Lad det virke i 10-20 minutter.
• Hvis nødvendigt gentag proceduren indtil overfladen er mættet - dvs. der ikke længere trænger produkt
ind.
• Når overfladen er mættet fjernes overskydende produkt, der ikke er trængt ind på 10-20 min, med en
pensel eller fnugfri klud for at undgå skindende pletter.
• Poler forsigtigt med en fnugfri klud for glans.
• Hvis nødvendigt, gentag påføringsprocessen. Sørg for at OWATROL® GELCOAT RESTORER ikke tørrer
mellem lagene.
Bemærk: OWATROL® GELCOAT RESTORER er ikke en overfladebehandling, den skal trænge ned i den
eksisterende gelcoat og ikke danne overfladehinde. Hvis OWATROL® GELCOAT RESTORER tørrer på
overfladen, skal den fjernes med OWATROL® MARINE STRIP*.

Genopretter gelcoatens original farve.
Giver en robust, holdbar og fleksibel finish.
Trænger dybt ind i gelcoaten og har lang holdbarhed.
Eliminerer behovet for voksning og polering.
Let at påføre – let at holde.

18 m² pr. liter.
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, alder og struktur i overfladen.

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® GELCOAT RESTORER 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® GELCOAT RESTORER skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller
glasbeholdere.
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 Marine
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.
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