
 

O WATROL AQUADECKS® 
Vandbaseret træ finish 

Produktbeskrivelse OWATROL AQUADECKS® er en indtrængende og bindende finish, som giver en fleksibel, langvarig og mat 
finish til al træ, inklusivt eksotisk hårdttræ. OWATROL AQUADECKS® mætter, trænger ind og stabiliserer 
træet for at minimere revner, vridninger og andre skader forårsaget af fugt og sol. 

Produktegenskaber • Mætter, trænger ind og stabiliserer træet for at minimere skader forårsaget af fugt og sol. 
• Kan påføres på nyt eller vejrbidt træ. 
• Skaber en mat finish som fremhæver træets naturlige glød. 
• Forøget UV beskyttelse. 
• Skaber en langvarig finish. 
• Lugtsvagt; tørrer hurtigt. 
• Nem at påføre og nem at rengøre med vand og sæbe. 

Anvendelsesområder • Interiør og eksteriør. 
• Hårdttræ: Ipe, Ironwood/jerntræ, mahogni, teak… 
• Blødt træ: fyr, gran, ceder, trykimprægneret træsorter… 
• Varmebehandlet træ. 
• Horisontale og vertikale overflader som terrasser, beklædninger, hegn og møbler.  

Tekniske data Finish: Mat. 
Bindemiddel: Akryl-alkyd. 
Opløsningsmiddel: Vand. 
Tørstofindhold: 11% ± 2 
Vægtfylde ved 20°C: 1.01 ± 0.05  
Beskaffenhed: Flydende. 
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig.  
Pakningsstørrelser: 1 liter, 2.5 liter, 10 liter. 
Farve: 

 
Tørretid: 4 timer, alt efter temperatur og luftfugtighed. Op til 48 timer på terrasser alt efter 
vejrforholdene.  
VOC: EU-grænsen for dette produkt (cat. A/f) 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 47 g/l. 

Påføringsværktøj  Pensel: God kvalitets syntetisk pensel. 
Rulle: Syntetisk rulle. 
Sprøjte: Airless 35-65 bar (507-942 psi); sprøjtepistol 25-50 bar (362-725 psi); lavt tryk 0,55-0,70 bar (8-
10 psi)  

Klargøring af overflade Generelle instruktioner: 
• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning. 
• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde i 

10-15 min; skyl derefter grundigt af. 
• Efter stripning og rengøring giv træet 2-3 dages hvile indtil det har opnået et fugtindhold på 18% eller 

mindre før påføring. 
• OWATROL AQUADECKS® må kun påføres på blotlagte overflader eller udtørret træ, der tidligere har 

været behandlet med OWATROL AQUADECKS®. Al tidligere lak, maling og bejdse skal helt og aldeles 
fjernes. 

• Hvis nødvendigt kan træet slibes efter rengøring og/eller stripning (80 korns slibepapir). 
 
Frisk træ: 

• Nye træoverflader som har en hård/blank overflade kaldet ”mill glaze”, der forhindrer optimal 
indtrængning og binding af hvilken som helst finish; denne overflade skal fjernes før påføring af 
OWATROL AQUADECKS®. Behandl overfladen med OWATROL TRE-PREP®*, neutraliser med OWATROL 



NET-TROL®*, alternativt kan det gøres manuelt med 80 korns slibepapir. Fjern al slibestøv og løse 
træfibre. Test om træet absorberer optimalt ved at bruge en vandforstøver på overfladen. Hvis vandet 
hurtigt bliver absorberet, er overfladen klar til videre behandling. 

 
Udtørret træ (ubehandlet): 
• Al træ der har været udtørret i længere end 6 måneder eller er blevet gråt skal rengøres med OWATROL 

NET-TROL®* for at fjerne alle løse træfibre, snavs og andet overflade kontaminering før at der påføres 
OWATROL AQUADECKS®.  

 
Tidligere oliebehandlede overflader:  
• Alle typer af tidligere påførte olier og forseglere skal fjernes helt og holdent med OWATROL 

DILUNETT®* og afrensede overflader skal neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af 
OWATROL AQUADECKS®. 

 
Tidligere behandlede overflader (malede, plettede, lakerede, m.v.) 
• Alle tidligere belægninger skal fjernes helt og holdent med OWATROL DILUNETT®* og afrensede 

overflader neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL AQUADECKS®. 
• Andre finisher som tokomponent epoxy, polyurethaner…: kontakt vores tekniske afdeling for yderligere 

information.  
 
Bemærk: Kontakt os for yderligere information og vejledning før anvendelse af OWATROL AQUADECKS® 
på bambus.   

Anbefalinger før 
påføring 

• Brug som den er, fortynd ikke. 
• Rør godt før og under brug. 
• Dæk alt som du ikke ønsker at behandle, inklusivt planter og buske. 
• Påfør fra 10˚C til 30˚C. 
• Påfør ikke hvis det er koldt og/eller der forventes fugtigt vejr inden for de næste 12 timer. 
• Arbejd altid i den fulde længe af et stykke træ eller anden vandret beklædning frem til et logisk stop. 
• Vertikale beklædninger skal behandles fra top til bund. 
• Stop aldrig en påføring midt på et bræt eller en væg. 
• Påfør aldrig i direkte sollys eller på en varm overflade.  
• Lad det ikke tørre mellem påføringerne – påfør OWATROL AQUADECKS® ”vådt-i-vådt”.  

Påføring Påfør to jævne lag af OWATROL AQUADECKS® ”vådt-i-vådt”: 
• Påfør første lag af OWATROL AQUADECKS® og lad det trænge ned i træet, 
• Påfør andet lag af OWATROL AQUADECKS® så snart første lag er trængt ned i træet (normalt 15-20 

minutter) og lad det trænge ned i træet. 
• Til meget porøse overflader kan det være nødvendigt med et tredje lag.  
• Fordel områder med for meget OWATROL AQUADECKS® ud på resten af træet, for at undgå skinnende 

pletter. 
• OWATROL AQUADECKS® må ikke blive berørings tørt mellem lagene. 
• OWATROL AQUADECKS® hører ikke til uden på træet men inden i det, da det ikke er en 

overfladebehandling.  

Rækkeevne Førstegangsbehandling: 5 m² pr. liter pr. 2 lag. 
Vedligeholdelse: 10-12 m² pr. liter. 
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet. 

Vedligeholdelse Generelle instruktioner: 
• Vedligeholdelse bør foretages, når overflader behandlet med OWATROL AQUADECKS® viser tegn til at 

falme. 
• Meget falmede eller udtørrede områder der er blevet grå skal renses med OWATROL NET-TROL®*. 
• Overflader under hårde eksponeringer fra sol og vejr vil udtørre hurtigere end andre områder. Hvis det 

er tilfældet, rengør overfladen med OWATROL NET-TROL®* og påfør et nyt lag OWATROL 
AQUADECKS® som anvist.  

• Områder der ikke falmer i farve behøver ikke en ny behandling med OWATROL AQUADECKS®. 
 
Terrasser og andre horisontale overflader: 

• De fleste terrasser og andre horisontale overflader kræver kun OWATROL AQUADECKS® behandling 
hvert andet år. 

• En enkel behandling med OWATROL AQUADECKS® hvert andet år, er nok til at opfriske træets naturlige 
glød og forsat beskytte det. Til meget porøse eller udtørrede overflader, er der muligvis brug for et 
ekstra lag OWATROL AQUADECKS® der påføres som anvist.  

• Periodisk rengøring mellem behandlingerne med OWATROL NET-TROL®* for at fjerne snavs og 
kontaminering vil genopfriske træets udseende.  

• For genbehandling, følg instruktionerne under ”Klargøring af overflade” og ”Påføring”.  
 



 

Beklædte og andre vertikale overflader: 

• De fleste beklædte og vertikale overflader behøver kun behandling med OWATROL AQUADECKS® hvert 
andet år. 

• Når overflader behandlet med OWATROL AQUADECKS® bliver grå, rengør med OWATROL NET-TROL®* 
og påfør et enkelt lag af OWATROL AQUADECKS® for at genopfriske træet.  

• Til meget porøse eller udtørrede overflader, er der muligvis brug for et ekstra lag OWATROL 
AQUADECKS® der påføres som anvist. 

Rengøring Vand og sæbe. 

Opbevaring 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. 
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WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj, 

Tlf. +45 7070 7409, 
www.owatrol.dk 

Owatrol Original 

 er et varemærke fra 

 

Se alle vore løsninger på: 

www.owatrol.com  

http://www.owatrol.com/

