BUITEN

NET-TROL®
HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER
Productbeschrijving

NET-TROL® is een krachtig reinigings- en glansmiddel dat de natuurlijke houtkleur van grijs en
verweerd onafgewerkt hout buitenshuis herstelt.
In tegenstelling tot reinigers die bleekmiddelen of chloor bevatten, tast dit product de houtvezels
niet aan. NET-TROL® verwijdert vuilaanslag tot in het hout en geeft het oppervlak een stralend fris
aanzien.

Eigenschappen

• Verlicht en herstelt de kleur van alle grijs geworden verweerd hout zonder het te ontkleuren.
• Snelwerkend: herstelt de echte kleur van grijs verweerd hout in 15 minuten.
• Reinigt en neutraliseert vlekken veroorzaakt door looistoffen.
•	Uitstekende ontvetter die vóór de toepassing van de houtverzadiger DEKS OLJE® D.1* op
tropische hardhoutsoorten kan worden gebruikt.
• Verwijdert alle vuilaanslag veroorzaakt door mos, schimmel, luchtvervuiling...
• Herstelt de glans van onder weersinvloeden en uv-stralen dof geworden kunststof.
• Verwijdert roestvlekken.
• Reinigt verkleurde natuursteen en verwijdert vlekken op cement.
• Neutraliseert alle oppervlakken. Neutraliseert de werking van DILUNETT®* en AQUANETT®*.
• Veilig in gebruik - onschadelijk voor planten.
• Zonder oplosmiddel of bleekmiddelen - af te spoelen met water.

Toepassingen

• Enkel voor buitentoepassingen.
•	Grijs verweerd of verontreinigd hout buitenshuis: ceder, lork, grenen (al dan niet
drukgeïmpregneerd), teak, iroko, ipé...
•	Horizontale of verticale oppervlakken: gevelbetimmering, schuttingen, terrassen, scheepsdekken,
tuinmeubels...
•	Onafgewerkt hout buitenshuis dat grijs of vuil is geworden (ook ceder, rode den of
drukgeïmpregneerd hout).
• Geverniste of geschilderde houten oppervlakken buitenshuis die moeten worden gereinigd.
•	Andere oppervlakken: cement met roestvlekken, verkleurde steen, kunststof, glasvezelversterkte
kunststof.

Technische
kenmerken

Oplosmiddel: water
Viscositeit: dik (concentraat)
Densiteit (bij + 20°C): 1.07 ± 0,05
Fysische vorm: vloeibaar
Vastestofgehalte: 19 % ± 2
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar
Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 15 l
Uiterlijk aspect en geur: blauw; frisse zeepgeur
VOS: n.v.t.

• Zachte borstel, harde of nylonborstel, hogedrukreiniger
•	Het dragen van chemisch bestendige handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij
wordt aanbevolen.
• De pot vóór gebruik stevig schudden.
• Plaatsen die niet moeten worden behandeld, afdekken.
• Planten en struiken goed nat maken.
• Niet aanbrengen op een warm oppervlak: het product zou te snel drogen.
• Werk om verticaal geplaatst hout te reinigen van onder naar boven om streepvorming te vermijden.

Verwerking

LET OP: natte oppervlakken zijn glad. Wees voorzichtig wanneer u tijdens het aanbrengen van
het product over een nat oppervlak loopt.
Algemene aanwijzingen
• Het oppervlak nat maken met koud, zuiver water.
• NET-TROL® aanbrengen met een synthetische borstel of (langharige) rol.
• Het oppervlak borstelen met een harde nylon of synthetische borstel.
•	Ongeveer 10 à 20 minuten laten inwerken. Als het oppervlak begint te drogen, er wat water op
vernevelen.
•	Het oppervlak al borstelend spoelen met water of gebruik maken van een hogedrukreiniger (max.
60 bar).
• Indien nodig de behandeling herhalen.
• De aanwijzingen op de verpakking volgen.
•	Het hout 48 uur laten drogen of wachten tot het vochtgehalte voldoet aan de aanwijzingen op de
verpakking van het afwerkingsproduct.
Voor vlekken van spijkers en nagels
• Het oppervlak reinigen en nat maken.
• NET-TROL® aanbrengen op het volledige oppervlak over en rond de roestvlek.
• Niet spoelen zolang de vlek niet verdwenen is.
Voor kunststof of glasvezelversterkte kunststof
• Het oppervlak nat maken.
• NET-TROL® met een borstel aanbrengen.
• 10 minuten laten inwerken.
• Spoelen met veel helder koud water.

Rendement

• 5 tot 10 m2 per liter
• Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het oppervlak.

Reiniging

• Water en zeep

Na het reinigen

•	De natuurlijke uitstraling van hout buitenshuis beschermen en versterken met een
afwerkingsproduct van OWATROL®.

Opslag

• Resterend product in een goed afgesloten pot bewaren.
• Beschermen tegen vorst.

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op
de verpakking die voldoen aan de geldende wetgeving.
Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com
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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.
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