polytrol

Owatrol biedt tevens een compleet assortiment
van hoogwaardige producten voor
het behandelen en onderhouden van:

®

Bescherming en onderhoud
van (roestig) staal

KLEURHERSTELLER
• Herstelt de glans en beschermt gepolijste metalen tegen corrosie,
bijv. brons, koper, rvs, chroom, geanodiseerd aluminium, ...
• Herstelt de kleur en uitstraling van dof geworden kunststof,
polyester, gelcoat, coating,…
• Werkt optimaal in combinatie met Owatrol Multifunctionele
reiniger (Pro) voor de professional.

TRANSYL

®

MULTIFUNCTIONELE PENETRERENDE kruip- en SMEEROLIE
• Maximale werking tot op de meest onbereikbare plaatsen.
• Smeert en maakt roestige, vastzittende onderdelen los.
• Lost vuile olie op, verwijdert residuen en scheidt roest.
• Laat een filmlaag achter ter bescherming tegen vocht en oxidatie.
• Werkt altijd tussen -30°C. en +50°C.

cosmofer

Hout buitenshuis

Schilderen met Owatrol

®

Universele polyester vuller voor metaal, hout
pvc, steen, etc.
interieur
EXTERIEUR

Vervoermiddellen

• 2k vuller met een uitstekende hechting voor metaal, aluminium,
polyester, hout, steen, …
• Eenvoudig in gebruik, schuurt makkelijk en klontert niet.
• Elastisch en scheurt niet.
• Na uitharding machinaal te bewerken (boren, tappen, vijlen,
schroeven, …)
• Af te werken met 1k en 2k (verf)systemen.
• Hittebestendig tot 120°C.

choukrout

Extra informatie
Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van houtsoorten en -toepassingen binnenshuis en buitenshuis, als ook voor kunststof en polyester.
Ook bevat het Owatrol programma additieven en hulpmiddelen voor het optimaal schilderen onder
alle omstandigheden.
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.

®

VERSTERKTE POLYERSTER VULLER MET GLASVEZEL
interieur
EXTERIEUR

• 2k vuller met een uitstekende hechting voor metaal,
aluminium, polyester, hout, steen, …
• Eenvoudig in gebruik, schuurt makkelijk en klontert niet.
• Elastisch en scheurt niet.
• Na uitharding machinaal te bewerken (boren, tappen,
vijlen, schroeven, …)
• Af te werken met 1k en 2k (verf)systemen.
• Hittebestendig tot 120°C.

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

www.owachem.nl

Bescherming en onderhoud van metalen
FERRO
METALEN
ijzer, gietijzer,
staal…

GEKLEURDE
AFWERKING
MET EEN 1K
VERF

GEKLEURDE
AFWERKING
MET EEN 2K
VERF*

NATUURLIJK
ROESTIG
UITERLIJK

NIEUW
OPPERVLAK**
1. Ontvetter:
(brand)spiritus
Owatrol MultiFUNCTIONELE reiniger Pro
2. Beschermen/afwerken:
Matte uitstraling:
Primer + afwerking:
RUSTOL-PRIMER AP.60
Of
Zijde- of hoogglans uitstraling:
Primer: RUSTOL-PRIMER AP.60
+ Afwerking: RUSTOL-DECO /
RUSTOL RA.85
1. Ontvetter:
(brand)spiritus
2. Primer: RUSTOL C.I.P.
3. Beschermen/afwerken:
Epoxy, polyurethaan,
chloorrubber, antifouling,
coating, primer...
1. Maak het oppervlak
roestig: (neem contact op)
2. Beschermen/afwerken:
Satijn matte uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL
Of
Mat, zijdeglans of hoogglans
uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL +
OXID VERNIS

PUTTEN OF
LICHT GEROEST
OPPERVLAK
DIRECT OP ROEST
Beschermen/afwerken:
Matte uitstraling:
Primer + afwerking:
RUSTOL-PRIMER AP.60
Of
Zijde- of hoogglans uitstraling:
Primer: RUSTOL-PRIMER AP.60
+ Afwerking: RUSTOL-DECO /
RUSTOL RA.85

1. Primer: RUSTOL C.I.P.
2. Beschermen/afwerken:
Epoxy, polyurethaan,
chloorrubber, antifouling,
coating, primer...

1. Maak het oppervlak
roestig: (neem contact op)
2. Beschermen/afwerken:
Satijn matte uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL
Of
Mat, zijdeglans of hoogglans
uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL +
OXID VERNIS

ZEER ROESTIG
OPPERVLAK
1. Staalborstelen
+ OWATROL® OIL
2. Beschermen/afwerken:
Matte uitsraling:
RUSTOL-PRIMER AP.60
Of
Zijde- of hoogglans uitstraling:
RUSTOL-DECO / RUSTOL
RA.85

1. Staalborstelen
2. Primer: RUSTOL C.I.P.
(2 dunne lagen)
3. Beschermen/afwerken:
Epoxy, polyurethaan,
chloorrubber, antifouling,
coating, primer...

GEVERFD
OPPERVLAK IN
SLECHTE STAAT
1. Strippen met DILUNETT®
2. Beschermen/afwerken:
Matte uitstraling:
Primer + afwerking:
RUSTOL-PRIMER AP.60
Of
Zijde- of hoogglans uitstraling:
Primer: RUSTOL-PRIMER AP.60
+ Afwerking: RUSTOL-DECO /
RUSTOL RA.85

1. Strip met DILUNETT®
2. Primer: RUSTOL C.I.P.
3. Beschermen/afwerken:
Epoxy, polyurethaan,
chloorrubber, antifouling,
coating, primer...

1. Staalborstelen
2. Maak het oppervlak
roestig: (neem contact op)
3. Beschermen/afwerken:
Satijn matte uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL
Of
Mat, zijdeglans of hoogglans
uitstraling:
RUSTOL OWATROL® OIL +
OXID VERNIS

Bovenstaande dient alleen als richtlijn - Raadpleeg altijd de verpakking of de productinformatiebladen voor
uitgebreide instructies.
* Op aluminium of voor 2k afwerking, gebruik een geschikte verwijderaar.
** Wanneer het oppervlak is afgewerkt met koolaanslag kan er weer roest ontstaan wanneer niet wordt afgewerkt.
Behandel als bij ‘putten of ligt geroest oppervlak’.

BESCHERMING &
ONDERHOUD VAN METAAL

interieur
EXTERIEUR

RUSTOL owatrol OIL
®

KLEURLOZE MULTIFUNCTIONELE ROESTWERING/-conservering
• Penetrerende en isolerende roestwering; direct op roest.
- Door penetratie tot op het gezonde metaal worden lucht en
vocht verdrongen.
- Vormt een beschermende, isolerende en flexibele (film)laag.
- Hittebestendig tot 175°C.
• Decoratieve uitstraling.
- Verduurzaamt en beschermt de roestige uitstraling van het oppervlak.
STAAL
- Extra bescherming door afwerking met OXID Vernis.
Onbehandelde roest
• Basis hechtlaag voor nagenoeg alle oppervlakken: puur of als toevoeging.
- Hechting op nagenoeg alle strakke ondergronden als bijv. glas, PVC, ferro
en non-ferro metalen, …
- Aluminium, gegalvaniseerd staal en zink zijn overschilderbaar zonder afbijt.
• Additief voor verf, vernis, beits met een ‘vettig’ bindmiddel.
- Voor een makkelijke verwerking onder alle omstandigheden.
- Vervangt verdunners en verdampt niet.
ROEST + OWATROL® OIL
- Maakt verf, vernis en beits roestwerend.
- Verhoogt de dekkracht van de verf.
STAAL
Gestabiliseerde roest met
RUSTOL OWATROL® OIL

rustol c.i.p.

ROESTWERENDE PRIMER VOOR ‘moeilijke’ OMSTANDIGHEDEN
• Overschilderbaar met nagenoeg alle typen 1k- en 2k (verf)systemen,
polyurethaan, epoxy, chloorrubber, antifouling, autolak, …
•	Ideaal voor moeilijke omgevingsomstandigheden, bijv. zware mechanische
belasting, zeewaardige omstandigheden, …
•	Toepasbaar op zwaar verroeste oppervlakken. Voor nieuw metaal contact
met de importeur opnemen.
• Hittebestendig tot 175°C.

rustol-primer AP.60
ANTI ROEST PRIMER/VERF, mat
• Primer en/of eindlaag. Stopt en stabiliseert roest.
• Kan op nagenoeg alle ondergronden, al dan niet roestig
of licht geoxideerd (ook op pvc, hout, kunststof, …)
• Overschilderbaar met 1k, synthetisch, terpentine verdunbare
(verf)systemen.
• Hittebestendig tot 175°C.
• Leverbaar in:
WIT

GRIJS

ZWART

ROODBRUIN

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.

rustol ra.85
ALUMINIUM HOOGGLANS AFWERKING
• Intensieve aluminium hoogglans afwerking voor nagenoeg
alle ondergronden.
• Isolerende eindlaag die roest stopt en stabiliseert.
• Zeer goed hechtende, flexibele filmlaag, welke niet bladdert.
• Uitstekende slijtvastheid, waardoor ideaal voor gebruik in agressieve
klimatologische omstandigheden.
• Hittebestendig tot 175°C.

OXID VERNIS
Kleurloze metaalvernis
• Voor exterieure bescherming.
• Altijd in combinatie met Rustol Owatrol Oil gebruiken!
• Slijtvast en krasbestendig.
• Kan op zowel nieuwe als roestige ondergronden.
• Leverbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.

Owatrol Multifunctionele
reiniger (Pro)
Krachtige, multifunctionele reiniger en ontvetter
voor nagenoeg alle ondergronden (behalve hout)
• Ontvet, verwijdert vuilaanslag en reinigt.
• Werkt op kunststof, metaal, beton, cement, baksteen,
schilderwerk, …
• Doeltreffend op bouwmaterialen, voertuigen, motoren,
vaartuigen, gevels, muren, …
• Bevat geen oplosmiddelen en geen zuren!
• Biologisch afbreekbare formule.
• Wordt aanbevolen voor gebruik van Owatrol Polytrol.

Gereinigd met Owatrol
Multifunctionele
reiniger (PRO)

Kleurherstel
met POLYTROL

