Net-Trol jest silnym środkiem czyszczącym i odszarzającym do zastosowań na drewnie
zewnętrznym podniszczonym przez warunki atmosferyczne. W przeciwieństwie do wybielaczy
lub środków czyszczących na bazie chloru Net-Trol nie niszczy włókien drewna. Net-Trol usuwa
brud jednocześnie przywracając naturalny kolor zewnętrznego drewna.
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Właściwości

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Główne zastosowanie

•
•
•

•
•

Rozjaśnia i przywraca kolor poszarzałego drewna zewnętrznego bez konieczności
wybielania
Szybko działa – przywraca kolor w 15 minut
Do zastosowania na wszystkich gatunkach drewna: miękkie (włącznie z traktowanym
ciśnieniowo) – modrzew, świerk, cedr...; drewno traktowane termicznie; drewno twarde
– teak, iroko, ipe, bangkirai, dąb, orzech...
Czyści i neutralizuje plamy spowodowane przez taniny (garbniki)
Doskonale odtłuszcza drewna tropikalne przed nakładaniem warstw wykończeniowych
Usuwa wszystkie ślady po grzybach i pleśni
Przywraca połysk plastikom poszarzałym przez warunki pogodowe i UV
Usuwa plamy po rdzy
Czyści kamień i poplamiony cement
Neutralizuje powierzchnie na których zastosowano Dilunett, Aquanett, Prepdeck, CDKP
90
Bezpieczny w użyciu – nieszkodliwy dla roślin i krzewów
Biodegradowalny – nie zawiera rozpuszczalników i wybielaczy – wystarczy spłukać
wodą
Wyłącznie do stosowania na zewnątrz
Usuwanie poszarzałych włókien z surowego drewna
Na powierzchnie pionowe i poziome – pokłady, tarasy, drewno ogrodowe, okładziny
drewniane...
Wcześniej pokrywane powierzchnie drewna zewnętrznego wymagające czyszczenia
Inne powierzchnie: cement z plamami rdzy, odbarwiony kamień, plastik, włókno
szklane.

Dane techniczne

Rozpuszczalnik: woda
Ciężar właściwy (w 20ºC): 1,07 ± 0,05
Stan fizyczny: Żel
Zawartość rozpuszczalników: 19% ± 2
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny
Czas przydatności: 18 miesięcy (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dostępne pojemności: 1L, 2,5L, 15L
Wygląd i zapach: niebieski, świeży mydlany
LZO: Nie dotyczy

Narzędzia do nakładania

Miękki pędzel
Sztywna szczotka/pędzel nylonowy
Myjka wysokociśnieniowa
Zakładać rękawice odporne chemicznie, gogle i ubrania ochronne

Dobre praktyki
aplikacji

podczas Dokładnie wstrząsnąć

pojemnikiem przed użyciem
Osłonić wszystkie powierzchnie wokół miejsca pracy
Dobrze podlać rośliny i kwiaty w pobliżu
Nakładać w temperaturze pomiędzy 5ºC – 35ºC. Nie nakładać na gorące powierzchnie;
produkt wyschnie zbyt szybko.

Podczas czyszczenia drewna pionowego – zacząć od dołu aby uniknąć zacieków.

Nakładanie

UWAGA:
Powierzchnie mogą być śliskie gdy są mokre. Należy zachować ostrożność podczas
chodzenia po mokrych powierzchniach. Net-Trol może przyciemnić pomalowane powierzchnie
i niektóre metalowe złącza jeżeli zostawi się go na powierzchni zbyt długo. Produkt należy
spłukać natychmiast i wytrzeć mokrą szmatką.
Drewno, kamień, beton:
Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.
Nałożyć Net-Trol za pomocą pędzla syntetycznego lub wałka (średnie lub długie włosie)
Wyszorować powierzchnię za pomocą sztywnego pędzla (nylonowego lub syntetycznego)
Zostawić na 10-20 minut. Gdy powierzchnia zaczyna wysychać należy zwilżyć ją za pomocą
mgiełki wodnej.
Zeskrobać powierzchnię w tym samym czasie spłukując wodą – lub zastosuj myjkę
ciśnieniową (max. 60 bar).
W razie konieczności powtórz procedurę.
Drewno – Odczekać 48 godzin do nałożenia wybranej warstwy końcowej – w celu osiągnięcia
odpowiedniej wilgotności.
Kamień i beton – Odczekać do wyschnięcia przed nałożeniem wybranej warstwy
końcowej/uszczelniacza
Plamy po gwoździach:
Wyczyścić powierzchnię. Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody. Nałożyć Net-Trol
na całą powierzchnię i wokół plam po gwoździach. Nie spłukiwać dopóki plama nie zniknie.
Plastik i włókno szklane:
Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.
Nałożyć Net-Trol za pomocą pędzla.
Zostawić na 10 minut.
Wyszorować powierzchnię za pomocą miękkiej lub średniej szczotki.
Spłukać dużą ilością wody.
Plamy po rdzy:
Zmoczyć powierzchnię za pomocą czystej wody.
Nałożyć Net-Trol za pomocą sztywnej szczotki nylonowej pracując nad plamą rdzy.
Zostawić na 10 minut.
Wyszorować powierzchnię sztywną nylonową szczotką.
Spłukać dużą ilością wody.

Wydajność

5 do 10m2 z litra
Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni.

Ograniczenia

Nie stosować na aluminium

Czyszczenie

Woda z mydłem

Po czyszczeniu

Zachowaj i wzmocnij naturalne piękno drewna zewnętrznego za pomocą wybranego produktu
marki OWATROL

Przechowywanie

Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie
zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia
produktu.

Informacje ogólne

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza
kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta
materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z
dala od dzieci.
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