AQUANETT ®
OLIEVERWIJDERAAR - ONTGRIJZER

Productbeschrijving

AQUANETT® verwijdert zwart geworden olielagen en hardnekkige vlekken op hout.

Eigenschappen

•	Oplosmiddelvrije olieverwijderaar/ontgrijzer zonder paraffine. Onontvlambaar. Biologisch
afbreekbaar.
•	Gelvormig: druipt niet. Ideaal voor verticale oppervlakken.
•	Verwijdert grondig en moeiteloos (gewoon afspoelen met water) door uv-straling zwart
geworden teak- en lijnolie en hardnekkige vetvlekken van het houtoppervlak. Maakt de
olie en de vlekken wateroplosbaar.
•	Geeft het hout zijn natuurlijke houtkleur terug.
•	Tast plastic, zwembadliners... niet aan.
•	Ook geschikt om nieuw exotisch hout te ontglanzen (contacteer ons voor de werkwijze).

Toepassingen

•	Buiten
•	Geschikt voor naaldhout, al dan niet drukgeïmpregneerd, exotisch hout, loofhout.
•	Horizontale oppervlakken (terrassen...) en verticale oppervlakken (gevelbetimmering...).
•	Ideaal voor tuinmeubilair en gegroefde planken.
•	Geeft hout* dat door olie donker is geworden zijn natuurlijke houtkleur terug.
* Behalve eik en kastanje.

Technische
kenmerken

Samenstelling: op basis van natriumhydroxide
Densiteit (bij 20°C): 1,030 ± 0,05
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l
Houdbaarheid: minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking
Viscositeit: gel

Verwerkingsmateriaal

Nylonkwast of lijmborstel

Verwerkingsadvies

• Altijd eerst een test uitvoeren.
•	Gebruiksklaar
•	Rubberhandschoenen en een geschikte uitrusting dragen.
•	Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed afdekken.
•	Met AQUANETT® gereinigd hout moet nadien onmiddellijk met NET-TROL®** worden
geneutraliseerd.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

voor alle houtsoorten

•	Een dikke laag AQUANETT® op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Op een grotere
oppervlakte in kleine opeenvolgende stroken werken.
•	Het product maximaal 5 minuten laten inwerken.
•	Grondig afspoelen met een tuinslang of afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal
50 bar), en zo de olie van het oppervlak verwijderen.
•	Het nog natte hout onmiddellijk neutraliseren met NET-TROL®**.
Het hout laten drogen en indien nodig opschuren (schuurpapier korrel 100).

Rendement

5-10 m²/l

Reiniging materiaal

Water

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de
teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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** Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verwerking

