POLYTROL ®

Produktbeskrivelse

POLYTROL® inneholder ikke silikon og er en dypt-penetrerende olje som gjenoppretter det
opprinnelige utseendet og finish til gelcoat, plast, metall og andre overflater. Tørker til en
sterk, langvarig og fleksibel finish. POLYTROL® penetrerer dypt, gjenfukter pigmentene for så å
gjenopprette farge og glans som har gått tapt gjennom eksponering av sollys, regn og forurensning.
POLYTROL® gjenoppretter glans og beskytter mot korrosjon på bart metall.

Egenskaper

• Gjenoppretter farge og glans til nedmattede overflater.
• Gjenoppliver og forbedrer fargen på falmet marmor, gravsteiner, skifer og fliser.
• Fornyer flat og kalkholdig maling som er blitt nedmattet av forvitring.
• Eliminerer behovet for voks og polish som danner film på overflaten og tørker raskt ut.
• Gjenoppretter og beskytter glansen til polert metall.
• Enkel påføring – enkelt vedlikehold
• Beskytter mot korrosjon.

Bruksområder

• Fungerer på glassfiber (GRP), plast, maling, fliser ...
• Metaller - krom, messing, bronse, rustfritt stål, aluminium ...
• Støtfangere, båt, hagemøbler, putekasser, campingvogn…
• Horisontale eller vertikale overflater.

Tekniske data

Finish: Transparent.
Bindemiddel: Alkydharpikser.
Løsningsmiddel: Løsemiddel.
Viskositet: Flytende.
Egenvekt (ved 20 ° C): 0.857 ± 0,05.
Fysisk tilstand: Væske.
Tørrstoffinnhold: 33% ± 2.
Brennbarhet: Ikke klassifisert som brannfarlig.
Flammepunkt: > 60 ° C.
Holdbarhet: 2 år minimum i uåpnet emballasje.
Beholderstørrelse: 0,5L
Farge: Amber.
Tørketid: 24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
VOC: Ut av omfang.

Påføringsredskap

•	Pensel.
• Klut.
• Fin stålull (000 ).

God påføringspraksis

Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å behandle.
Kan påføres mellom + 5 °C og + 35 °C.
Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
Ikke la overflødig POLYTROL® tørke og danne film på overflaten.

Forbehandling

Generelle retningslinjer:
Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett og mugg.
Alle typer voks, poleringsmidler, silikon osv. skal være helt og grundig fjernet.
Behandle mugg med en blanding av 1:1 blekemiddel / vann. Påfør løsningen på overflaten, skrubb
godt og la virke i 10-15 minutter, skyll grundig.
Plast, gelcoat, fliser, malte flater osv:
Rens overflaten med varmt såpevann eller NET-TROL®*.
Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten.
Stein, murstein, etc:
Rens overflaten med NET-TROL®*.
Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten.
Metall
Rens overflaten med varmt såpevann eller annet egnet løsemiddel (følg produsentens instruksjoner)
og skyll grundig. La tørke i minimum 12 timer.

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

FARGE OG GLANSFORNYER

Generelle retningslinjer:
Arbeid alltid i områder som kan gjennomføres innen 10-20 min.
Hvis overflaten absorberer POLYTROL® ujevnt (dvs. matte og blanke flekker) flyttes overskuddsolje
fra blanke områder til matte områder.
Tørk av overflødig POLYTROL® med en lofri klut før den blir klebrig.
For en blankere finish poleres overflaten med en lofri pusseklut.
Plast, gelcoat, fliser, malt flater osv:
Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel eller klut.
La virke i 10-20 min.
Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren lofri klut.
La tørke.
Stein, murstein, etc:
Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel.
La virke i 10-20 min.
Børst/tørk av overflødig POLYTROL® med en pensel/ren lofri klut.
La tørke.
Metall
Påfør POLYTROL® med fin stålull (000) dynket i POLYTROL®.
La virke i 10-20 min.
Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren lofri klut.
La tørke.
Merk: POLYTROL® er ikke en overflatebehandling.

Dekkevne

18 m2 per liter.
Dekningsgrad vil variere avhengig av påføringsmetode, type, struktur og porøsitet av overflaten.

Restriksjoner

POLYTROL® skal ikke brukes på hvite flater.

Vedlikehold

Det er behov for vedlikehold av POLYTROL® når behandlet overflate viser tegn til falming.
Forbered/behandle overflaten som beskrevet ovenfor.

Rengjøring

White spirit.
Merk: Kluter, stålull osv. dynket i POLYTROL® kan selvantennes om de ikke kastes forskriftsmessig.
Kluter, stålull osv. må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet, vannfylt
metallbeholder før de kastes med spesialavfall.
Kluter kan brettes flatt ut og lufttørkes før deponering.

Lagring

Rester av POLYTROL® bør overføres til en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.
Tåler ikke frost og høye temperaturer.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig.
Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over
forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår
tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller den lokale Owatrol Agent for landet ditt.
Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet.
Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og
tekniske datablad.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
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Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.
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*Samme produsent.
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