
Produktbeskrivning

TERASS/TRÄRENGÖRING

NET-TROL är ett kraftigt rengöringsmedel för de flesta underlag utomhus. 
Till skillnad från blekmedel och klorinbaserad rengöring skadar den inte träfibrerna. 
NET-TROL tränger in djupt och avlägsnar även ingrodd smuts. 
Återskapar ett strålande, levande utseende på träytor utomhus. 
Fungerar utmärkt på trä, plast, sten, betong, cement etc.

Egenskaper

Användningsområden

Teknisk data

Verktyg

Tips vid användning

- Gelform, vilket gör den ypperlig även till lodräta ytor.

- Ger tillbaka lyster och färg på allt grått, slitet träverk utan blekning.

- Snabbverkande – inom 20 minuter.

- Rensar och neutraliserar tannin fläckar.

- Perfekt som avfettning på hårda tropiska träsorter innan påföring av DEKS OLJA D.2.

- Avlägsnar alla spår av mögel, mjöldagg och föroreningar.

- Återskapar glansen på plast som är blekt av väder, vind och UV-strålning.

- Rengör och avlägsnar rostfläckar på missfärgad sten och betong.

- Neutraliserar alla ytor som behandlats med DILUNETT och TREPREP.

- Säker att använda – ofarlig för plantor och buskar.

- Biologiskt nedbrytbar – innehåller inga lösningsmedel eller blekmedel, skölj med vatten.

- Endast för utomhusbruk.
- Slitet, grått och smutsigt träverk som cederträ, lärk, furu (impregnerat eller obehandlat),                                        
  teak, iroco, ipé mm.
- Vågräta/lodräta ytor som fasad, stängsel, golv (båt och altaner), trädgårdsmöbler mm.
- Behandlade eller obehandlade träytor som blivit gråa eller smutsiga. Till exempel cederträ,   
  redwood eller tryckimpregnerat trä.
- Andra ytor: rostfläckar på betong, missfärgad sten, plast och glasfiberarmerad plast.

Lösningsmedel: Vatten. 

Specifik vikt: (vid 20 ° C): 1,07 ± 0,05. 

Fysikaliskt tillstånd: Gel. 

Fastämneshalt: 19% ± 2. 

Flampunkt: Ej klassificerad som brandfarlig. 

Storlekar: 1L, 2.5L, 15L.

Utseende och lukt: Blå, färsk tvållukt. 

- Mjuk pensel eller roller. 

- Hård pensel/ nylonborste. 

- Högtryckstvätt. 

- Skyddskläder, skyddsglasögon och handskar.

Använd handskar, skyddsglasögon och skyddskläder.

- Skaka förpackningen väl innan användning.

- Täck över områden som ej ska behandlas.

- Fukta plantor och buskar väl.

- Bör ej användas på varma ytor då produkten kan torka.

- Vid rengöring av lodräta ytor, applicera produkten nerifrån och upp för att inte få ränder.



Applicering OBS! Våta ytor kan vara hala. Var försiktig när du går på våta ytor under applicering.
NET-TROL kan matta målade ytor och metallfästen. Skölj av snabbt eller torka av med en våt trasa.

Trä, sten, betong:

- Fukta ytan med rent vatten..
- Applicera NET-TROL med en syntetisk pensel eller roller (medellång eller lång lugg).
- Skrubba ytan med en styv nylon/syntet borste.
- Låt stå i ca 10-20 minuter. Om ytan börjar torka, fukta med vatten.
- Skrubba ytan medans du sköljer med vatten eller använd en högtryckstvätt (max. 60 bar).
- Om det behövs upprepa proceduren.
- Trä - Låt torka 48 timmar eller tills den möter fukthalten som krävs av den valda    
  slutfinishen.
- Sten & Betong - Låt torka tills den möter fukthalten som krävs av den valda slutfinishen. 
- Arbeta aldrig i direkt solljus.

Spik missfärgningar: 

- Rengör ytan. Efter rengöring fukta ytan med rent vatten. 
- Stryk NET-TROL på hela ytan över och runt missfärgningen. 
- Skölj inte av innan fläcken är borta.

Plast/Gelcoat/Polyester: 

- Fukta ytan med rent vatten. 
- Applicera NET-TROL med en pensel/roller. 
- Låt verka i 10 minuter. 
- Skrubba ytan med en mjuk eller medium nylonborste. 
- Skölj med stora mängder rinnande rent vatten.

Rostfläckar: 

- Fukta ytan med färskt rent vatten. 
- Applicera NET-TROL med en styv nylonpensel och arbeta in i rosten. 
- Låt verka i 10 minuter. 
- Skrubba ytan med hård nylonborste. 
- Skölj med stora mängder rent vatten.

Åtgång 5 – 10 m2 per liter, åtgång beroende på underlag.

Restriktioner Använd EJ på aluminium.

Rengöring Rengör verktyg och utrustning med såpa och vatten.

Generella instruktioner Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under vilka 
våra produkter används. För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning 
med e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL-agenten för ditt land.
Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet.

Säkerhet Se säkerhetsdatablad (SDB), finns på hemsidan www.owatrol.com och i texter på förpackningar i enlighet med lagen. 
Läs säkerhetsföreskrifter före användning.

Utgivningsdatum Oktober 2011

Efter rengöring Skydda och framhäv den naturliga skönheten i träverket med vald OWATROL produkt.

Förvara oanvänd produkt i tättslutande plast/glasbehållare. Får inte förvaras i metallbehållare. 
Skyddas mot kyla och höga temperaturer.

Förvaring

Vattengatan 1 
702 27 Örebro 
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www.nordland.se


