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NET-TROL ®

Produktbeskrivelse

NET-TROL® er en kraftig rens/fornyer som gir grått, værslitt, ubearbeidet treverk utendørs tilbake
sin naturlige farge. I motsetning til blekemiddel eller klorinbaserte rensere, vil den ikke skade
trefibrene. Net-trol trenger inn og fjerner overflatesmuss og inngrodd skitt og gjenoppretter et
strålende, levende utseende på treflater utendørs.

Egenskaper

• Lysner og gjenoppfrisker fargen på alt grått, værslitt treverk uten bleking.
• Hurtigvirkende - innen 20 minutter.
• Renser og nøytraliserer tanninflekker.
• Perfekt som avfetting for tropiske harde tresorter før påføring av Deks Olje D1.
• Fjerner alle spor av værpåvirkning i form av mugg, jordslag, forurensing etc.
• Gjenoppretter glansen på plast som er falmet av vær, vind og UV-stråler.
• Renser og fjerner rustflekker på misfarget stein og betong.
• Nøytraliserer alle overflater etter bruk av Dilunett og Treprep.
• Sikker i bruk – ufarlig for planter og busker.
• Biologisk nedbrytbar – inneholder ikke løsemidler eller blekemidler, skyll med vann.

Bruksområder

• Kun for utendørs bruk.
• Værslitt, grått eller skittent treverk som: cedertre, lerk, furu (trykkimpregnert eller ikke), teak,
iroko, ipé etc.
• Vannrette/loddrette overflater som: kledning, gjerder, gulv (båt og hage), hagemøbler etc.
• Ubehandlede/behandlede treoverflater som er blitt grå og skitne (blant annet sedertre, redwood
eller trykkimpregnert tre).
• Andre overflater: rustflekker i betong, misfarget stein, plast, glassfiberarmert plast.

Tekniske data

Viskositet: tykk (konsentrat).
Egenvekt: N/A.
Fysisk form: flytende.
Brennbarhet: N/A.
Antennelighet: N/A.
Flammepunkt: N/A.
Holdbarhet: 5 år, uåpnet.
Beholderstørrelse: 1 liter, 2,5 liter, 15 liter.
Utseende og lukt: Blå, frisk såpelukt VOC: N/A.

God påføringspraksis

Bruk kjemikalieresistente hansker, vernebriller og beskyttelsesklær.
• Rist beholderen godt før bruk.
• Dekk til områder som skal beskyttes.
• Fukt planter og buskas godt.
• Må ikke påføres varme flater da produktet vil tørke.
• Ved rensing av loddrett treverk skal det påføres nedenfra og opp for å unngå striper.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

TRERENS OG FARGEFORNYER

FORSIKTIG: Våte overflater kan være glatte.
Generell veiledning:
• Fukt overflaten med ferskvann.
• Påfør NET-TROL® med en syntetisk pensel eller rulle (langluvet).
• La virke i ca. 10–20 minutter. Hvis overflaten begynner å tørke, fukt med vanntåke.
• Skrubb overflaten med en stiv børste før du spyler med vann eller bruker høytrykksspyler (maks. 60 bar).
• Gjenta prosedyren om nødvendig.
• Se veiledning på pakningen.
La treverket tørke godt eller påse at fuktinnholdet oppfyller veiledningen på etiketten.
For spikermerker:
1. Fukt overflaten med vann
2. Påfør Net-trol på hele overflaten, over- og rundt spikermerket.
3. Ikke spyl før merket er borte.

Dekkevne

• 5 m2 per liter.
• Dekkevnen varierer avhengig av type, alder og tekstur på treverket.

Rengjøring og
oppbevaring

• Rengjør med såpe og vann.

Etter rengjøring

• Benyttes Owatrol sluttbehandling, vil denne fremheve den naturlige fargen og gløden i treverket.

Oppbevaring

• Ubrukt væske oppbevares i tett lukket plastbeholder.
• Beskyttes mot frost.

Sikkerhet

• Inneholder oksalsyre.
• Skadelig ved hudkontakt og svelging.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Bruk egnede beskyttelsesklær og -hansker.
• Ved svelging, søk lege umiddelbart og vis frem beholderen eller etiketten. Må ikke oppbevares
sammen med mat, drikke og dyrefôr.
• Unngå kontakt med hud og øyne
• For et bedre miljø – DURIEU forplikter seg til å: begrense mengden farlige stoffer, begrense inn
holdet av flyktige, organiske forbindelser til maks. 5 %, forebygge risikoer på sine produksjonsanlegg
og optimere brukerkvaliteten.
• Hjelp oss med å bli enda mer miljøvennlige: bruk så lite vann som mulig til å rengjøre verktøyet,
la det deretter tørke og kast det tørre avfallet med husholdningsavfallet. La rengjøringsklutene
tørke og kast dem på samme måte. Hell ikke ut avfallet i avløp eller grunnvannet.
• Lever inn tomme beholdere til en gjenvinningsstasjon.
• Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende.
• Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer
under deres oppsyn.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Påføring

07/10 - rcs Tours 331 998 484

* Samme produsent.

Owatrol International Nordic A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 445 17 85 - F. +34 93 445 17 80

Owatrol® Net-trol er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no

