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POLYTROL ®

Productbeschrijving

Kleurhersteller voor kunststof, steen, metaal, cement, tegels…

Eigenschappen

•	Doet gepolijste of verchroomde metalen weer glanzen en beschermt ze: aluminium,
chroom, messing, brons...
• Frist de kleur en het aanzicht van kunststoffen en gelcoats op (autobumpers, boten,
tuinmeubels, luiken).
• Vernieuwt marmer, tegels, grafzerken, leien, terracotta, betontegels die na verloop van
tijd verkleurd zijn.
• Herstelt de glans van verf- en vernislagen die te lijden hebben van weersinvloeden.
• Bevat geen siliconen.

Toepassingen

Binnen / buiten.



Huis / Hang- en sluitwerk: tegels, marmer, leisteen, aluminium van terrasdeuren,
veranda’s, verven en vernissen, messing, brons…



Buiten / Tuin: tuinmeubels, luiken, poortjes, betontegels, grafzerken, terracotta…



Motor: kunststof onderdelen...

Auto: chroom, wieldoppen, bumpers, dashboard…



Boten: romp van boot…

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

KLEURHERSTELLER

Densiteit (bij 18°C): 0,855 ± 0,02.
Vlampunt: > 60°C.
Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 33 % ± 2.
Verdunning: Gebruiksklaar – niet verdunnen.
Verpakkingen: Spuitbus 250 ml, 0,5 l, 1 l , 20 l, 200 l.
Rendement: 18 m²/l.
Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in de ongeopende originele verpakking.
Gereedschap: Verfborstel, rol, niet-pluizende doek.

Verwerkingsadvies

•	Om te vermijden dat POLYTROL® te snel zou drogen, het product telkens op een kleine
oppervlakte aanbrengen.
• POLYTROL® niet aanbrengen op warme oppervlakken of in de volle zon.
• Delen die niet moeten worden behandeld, afdekken.
• Voor het aanbrengen van POLYTROL® er steeds voor zorgen dat de oppervlakken schoon,
droog en vrij van vetvlekken en silicone zijn.
• Metaal reinigen met een solvent of met water + reinigingsmiddel. Kunststof bij voorkeur
reinigen met NET-TROL®* (zelfde fabrikant).
• Zeer grondig naspoelen met zoet water en minstens 12 uur laten drogen.

Verwerking

•	Voorzichtig een laag POLYTROL® aanbrengen met een zachte borstel.
Let op voor druipsporen (metalen oppervlakken zorgvuldig afschuren met in POLYTROL®
gedrenkte extra fijne staalwol).
• 10 tot 20 minuten laten inwerken en vervolgens het overtollige product met een schone,
pluisvrije doek of absorberende tissues afvegen.
• Voor het afvegen POLYTROL® niet laten drogen.
• Minstens 24 uur wachten om het behandelde oppervlak weer in gebruik te nemen.

Reiniging
gereedschap

• Met white spirit meteen na gebruik.

Veiligheid

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

Datum van uitgifte

05.2015
* Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

POLYTROL® is een merk van

GROUPE

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Oplosmiddel: White spirit.
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Kleur: Licht amber.
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Technische kenmerken

