VOOR DE PROFESSIONAL

D1.PRO
Impregneer/verzadiger voor tropisch hardhout
•
•
•
•
•
•
•

Textrol HES
®

Verbeterde UV-bescherming.
Voor harde en vettige houtsoorten.
Zeer hoog impregneervermogen.
Niet filmvormend en schimmelbestendig.
Zeer eenvoudig in onderhoud zonder te schuren.
Horizontaal, verticaal, binnen- en buitenshuis toepasbaar.
Standaard leverbaar in kleurloos en honey gold.

Houtverzadiger voor zachthout in slechts één applicatie
• In één applicatie een maximaal indringende afwerking.
• Hoog vaste stofgehalte met een verhogende UV-bescherming.
• Niet filmvormende, matte oliefinish.
• Verkrijgbaar in kleurloos, 3 eikenkleuren en teak.
• Eenvoudig in gebruik en onderhoud zonder schuren of strippen.
• Voor toepassingen buitenshuis, horizontaal en verticaal.
• Bij uitstek geschikt voor red cedar, redwood, grenen, vuren, ...
   Niet op exotische hardhoutsoorten!
• Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, tuinhuizen, schuttingen, terrassen, ...

solid color (sCS)
DEKKENDE MATTE AFWERKING VOOR ALLE OPPERVLAKKEN
•
•
•
•
•
•

Langdurige bescherming zonder primer.
Resistent tegen slechte weersomstandigheden.
Bladdert niet door slijtage, ook niet op loopoppervlakken.
Eenvoudig aan te brengen op alle houtsoorten en houttoepassingen.
Productgarantie van 5-15 jaar (zie garantielimiet op de verpakking).
In nagenoeg alle kleuren (via de mengmachine) leverbaar.

rustol-deco
DECORATIEVE VERF
• (Anti roest) verf voor nagenoeg alle ondergronden, bijv. kunststof, hout,
  ferro en non-ferro metalen, …
• Kan tevens direct op een roestig oppervlak.
• Flexibel, barst niet.
• Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.
• In nagenoeg alle kleuren (via de verfmengmachine) leverbaar.
• Hittebestendig tot 175°C.

SPECIALE COMPOSIETEN
compo-clean*
REINIGER EN ONTVETTER VOOR COMPOSIET HOUT
•
•
•
•
•
•

Te gebruiken voor kleurherstel met Compo-Care.
Verwijdert alle soorten vuil en (vettige) aanslag.
Snelle, simpele werking door spoelen.
Biologisch afbreekbare formule.
Ideaal voor terrassen met groeven, tuinmeubilair, …
Tast kunststof, planten, … niet aan.

EXTERIEUR

Bescherming, onderhoud
en renoveren van
hout buitenshuis

Tropitech All-in-one
Semi-transparante, gekleurde bescherming en afwerking
voor houten terrassen en gevelbekleding
• Uitstekende verduurzaming met een verbeterde UV-bescherming, die niet
   zwart wordt.
• Reukarm, niet filmvormend en sneldrogend.
• Leverbaar in 7 aansprekende kleuren.
• Voor zowel nieuw als bestaand hout.
• Voor horizontale en verticale toepassingen.
• Te gebruiken in combinatie met Prepdeck.

Extra informatie
Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van houtsoorten en -toepassingen binnenshuis, als ook voor kunststof, polyester.
Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of  
roestig staal en gecorrodeerde metalen.
Voor een optimaal schilderresultaat (onder alle omstandigheden) zijn er de Owatrol-additieven,
(roestwerende) primers, verven en decoratieve verven.
Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V.
Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owachem.nl .
Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.

compo-care
KLEURHERSTELLER VOOR COMPOSIET HOUT
• Herstelt de kleur van het composiet.
• Waterproof bescherming en anti-aanslag barrière
   tegen olie, vet, …
• Leverbaar in:
Grijs

Bruin

Owachem B.V. – Waalwijk
0416 347958 – info@owachem.nl – www.owachem.nl

www.owachem.nl

Owatrol oplossingen voor buitenshuis

VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 %

• S
 tabiliseren met
SEASONITE® gedurende
minimaal 6 maanden
• Afwerking: TEXTROL®,
SOLID COLOR (SCS) of
AQUADECKS®

NIET ONDER DRUK
BEHANDELD HOUT
VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 %

• S
 tabiliseren met
SEASONITE® gedurende
minimaal 6 maanden
• Afwerking: TEXTROL®
HES, SOLID COLOR
(SCS) of AQUADECKS®

HARDHOUT
(Ipé, Teak, Robinia, etc)

THERMISCH BEHANDELD

Direct op nieuw hout:
AQUADECKS®,
TEXTROL® HES,
TEXTROL®,
RUSTOL DECO,
SOLID COLOR,
Tropitech,
Tropitech ALL-IN-ONE

2e oplossing
6-12 maanden wachten
• Reinigen met NET-TROL®

3e oplossing
Direct op nieuw hout
• Ontglazen met AQUANETT® of
• Afwerking: AQUADECKS®
PREPDECK (verdund 1:4)
• Neutraliseren met NET-TROL®
• Afwerking: DEKS OLJE D.1  of
    SOLID COLOR (SCS)

• Reinigen met NET-TROL®
• Afwerking: TEXTROL®, TEXTROL® HES, Rustol-Deco,
    AQUADECKS® of SOLID COLOR

THERMISCH BEHANDELD

• R
 einigen met NET-TROL®
• Afwerking: DEKS OLJE D.1,
D1.PRO, RUSTOL-DECO,
AQUADECKS® of SOLID COLOR

• Reinigen met NET-TROL®
• Afwerking: AQUADECKS®,
    TEXTROL® HES, TEXTROL®,
    RUSTOL DECO, SOLID COLOR,
    Tropitech, Tropitech ALL    IN-ONE

GEBEITST, GEVERFD, GEVERNISD OF GEOLIED HOUT ‘sterk vervuild’
GEBEITST,GEVERFD,
GEVERNISD

GEOLIED

GEBEITST

GEOLIED

• Strippen 1k (verf)systeem
• Verwijderen met
    met DILUNETT®***
AQUANETT®**
• Strippen 2k (verf)systeem
PREPDECK
    met DSP 800

• S
 trippen 1k
(verf)systeem
    DILUNETT®***
• Strippen 2k
(verf)systeem
    met DSP 800

• V
 erwijderen
met
AQUANETT®**
    PREPDECK

• Neutraliseren met NET-TROL®
• Afwerking: TEXTROL®, TEXTROL® HES, Rustol-Deco,
    AQUADECKS® of SOLID COLOR

• N
 eutraliseren met NET-TROL®
• Afwerking: DEKS OLJE D.1,
D1.PRO, RUSTOL-DECO,
    AQUADECKS® of SOLID COLOR

W

• Verwijdert oude houtolie uit het hout.
• Diepe verwijdering van donker geworden
houtolie, aanslag en maakt deze wateroplosbaar.
• Biologisch afbreekbare formule.
• Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen,
  tuinmeubilair, ...

net-trol

GEBEITST,GEVERFD,
GEVERNISD
• S
 trippen 1k
(verf)systeem
    DILUNETT®***
• Strippen 2k
(verf)systeem
    met DSP 800

• V
 erwijderen
met
AQUANETT®**
    PREPDECK

• Neutraliseren met NET-TROL®
• Afwerking: AQUADECKS®,
    TEXTROL® HES, TEXTROL®,
    RUSTOL DECO, SOLID COLOR,
    Tropitech, Tropitech ALL    IN-ONE

Nieuw hout kan verontreinigd en vervuild zijn door veelvuldig handelen en transport, alvorens op de plaats van
bestemming te zijn afgeleverd. Reinigen wordt altijd aanbevolen.
** Behalve op eiken en kastanje.                  *** Behalve op eiken, kastanje en Red Cedar.

1

2

3

4

® (1)

Breng NET-TROL® aan op het (nog)
natte hout. 10/20 min. laten werken.
Spoelen met water.

• Simpel reinigen van vergrijsd hout in 10-20 minuten.
• Verwijdert vuil en residuen.
• Biologisch afbreekbare formule.
• Ook toepasbaar op groen geworden steen en kunststof.
• Verwijdert ‘verse’ sporen van tannine.
• Neutraliseert het oppervlak na gebruik van Owatrol
   Dilunett® en Owatrol Aquanett®.
• Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen, tuinmeubilair, …

dilunett

erkt in 5

Breng AQUANETT® aan op droog hout. 5 min.
inwerken. Schrobben en spoelen met water.

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER

VERGRIJSD HOUT ‘vergrijsd oppervlak’
HARD

® (1)(2)

HOUTOLIEVERWIJDERAAR/houtREINIGER VOOR ALLE HOUTSOORTEN

1e oplossing
• Voorbehandelen met PREPDECK
    en NET-TROL®

VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 %

ZACHT

aquanett

in

ONDER DRUK
BEHANDELD HOUT

BESCHERMING HOUT

EXTERIEUR

m

PREPAREREN HOUT

NIEUW HOUT (verticaal/horizontaal)
ZACHTHOUT (Lariks, Douglas, grenen,vuren,
Red Cedar, etc)

1

2

STRIPPER OP WATERBASIS

3

• Stript verf, beits, vernis, etc. zonder krassen.
• Druipt en loopt nauwelijks.
• Effectief op hout, PVC, metaal, kunststof, …
• Biologisch afbreekbare formule.
• Maakt de coating wateroplosbaar door simpele,
   spoelende werking.
• Verdampt en droogt niet gedurende hogere temperaturen.
• Reactiveert door bevochtiging.

DSP 800

4

Breng NET-TROL® aan op nat hout. 10/20 min.
laten werken. Schrobben en spoelen met water.

Verwijdert tot
8 lagen in 1
applicatie

Universele stripper voor nagenoeg alle types verven en coatings
• Gebruiksklaar en snelwerkend.
• Loopt of zakt niet.
• Na gebruik al na 6 uur overschilderbaar.
• Maakt hout niet donker.
• Reageert niet met natuurlijke oliën in het hout.

®

BESCHERMING VAN NIEUW HOUT
• Stabiliseert en beschermt nieuw hout gedurende de eerste
   maanden van blootstelling aan weersinvloeden in één applicatie. Ter
voorko
• Reguleert de verdamping van vocht uit het hout.
ming v
(sche
an dit
misvo uren, splijte
!!!
• Beperkt vergrijzing, kromtrekken, opzwellen, scheuren en
rming
van he n of
   prepareert het hout voor de afwerkende applicatie.
t hout.
)
• Essentieel voor onder druk behandeld hout.
• Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, chalets, terrassen, …

aquadecks

®

WATERGEDRAGEN VERZADIGENDE MATTE AFWERKING VOOR ALLE HOUTSOORTEN
• Transparante, niet filmvormende afwerking met UV bescherming.
• Kan direct op nieuw hout en droogt snel.
• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en
   bladdert niet.
• Eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
• Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, chalets, terrassen, …
• Leverbaar in 7 (hout)kleuren.

textrol

® (1)(2)

®

HOOGWAARDIGE verzadigende IMPrEGNEEROLIE VOOR ZACHTHOUT
• Niet filmvormende bescherming met een transparante, matte
  ‘geoliede uitstraling’.
• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en
   bladdert niet.
• Eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
• Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, schuttingen, tuinhuizen,
   chalets, terrassen, …
• Leverbaar in 8 houtkleuren die onderling zijn te mengen.

DEKS OLJE D.1
Kleurloze, verzadigende olie voor (vettige) hardhoutsoorten
• Matte, transparante afwerking met een ‘geoliede uitstraling’.
• Uitermate hoge bescherming onder extreme omstandigheden.
• Voor een natuurlijke uitstraling van het hout en wordt niet
   donker door weersinvloeden.
• Is niet filmvormend, schilfert en bladdert niet.
• Eenvoudig in onderhoud zonder schuren.
• Toepasbaar op o.a. scheepsdekken, terrassen, tuinmeubilair, …

Prepdeck
3 in 1 Afbijten – ontgrijzen – ontglanzen van alle houtsoorten
• Multifunctioneel op waterbasis.
• Biologisch afbreekbare formule.
• Verdund en onverdund te gebruiken op hout buitenshuis.
• Voorbehandeling bij gebruik van OWATROL Tropitech 
   All-in-one.
• Ook voor het ontglazen van vers geschaafd hout
   (verwijdert ‘walsglazuur’).

seasonite

EXTERIEUR

DEKS OLJE D.2
Intense hoogglans olievernis voor hardhout

(1)
(2)

Gevaarlijk - Volg de veiligheidsinstructies.
Behalve eiken, kastanje, red cedar,
inlegwerk en aluminium.

•
•
•
•

Voor een intens hoogglans uiterlijk na verzadiging met Deks olje D.1.
Flexibele filmlaag die niet barst.
Eenvoudig in aanbrengen en onderhoud zonder te schuren.
Voor zowel verticaal als horizontale toepassingen, niet op loopvlakken.

