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

• Simpel reinigen van vergrijsd hout in 10-20 minuten.
• Verwijdert vuil en residuen.
• Ook toepasbaar op groen geworden steen en kunststof.
• Verwijdert ‘verse’ sporen van tannine.
• Neutraliseert het oppervlak na gebruik van OwatrOl 
  DiluNett en OwatrOl aquaNett (houtolieverwijderaar).
• Biologisch afbreekbare formule.

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER 
net-trol® (1)

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

STRIPPER OP WATERBASIS
dilunett® (1)(2)

Verwijdert tot 
8 lagen in 1 
applicatie 

Gereinigd met OwatrOl 
MultifunctiOnele 
reiniGer (PrO)

Kleurherstel met 
POlYtrOl

PrePareren en voorbereiden

• 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.

KRAcHTIGE, mULTIfUNcTIONELE REINIGER EN ONTvETTER 
vOOR NAGENOEG ALLE ONdERGRONdEN (BEHALvE HOUT)

owatrol Multifunctionele 
reiniger (Pro) 

• 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.

dSP 800
UNIvERSELE STRIPPER vOOR NAGENOEG ALLE TyPES 
vERvEN EN cOATINGS

 (1)  Gevaarlijk - Volg de veiligheidsinstructies. 
(2) Behalve eiken, kastanje, red cedar, inlegwerk en aluminium.

als kwaliteit van 
schilderwerk telt

www.owachem.nl         owachem b.v. –  waalwijk 
0416 347958 – info@owachem.nl – www.owachem.nl

OWATROL BIEdT TEvENS EEN cOmPLEET ASSORTImENT 
vAN HOOGWAARdIGE PROdUcTEN vOOR 

HET BEHANdELEN EN ONdERHOUdEN vAN:

vervoermiddellen Hout buitenshuis (Roestig) Staal

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van hout-
soorten en -toepassingen binnenshuis en buitenshuis, als ook voor kunststof en polyester.
Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of  
roestig staal en gecorrodeerde metalen.

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.

ExTRA INfORmATIE



‘gereedSchaP’ voor oPtiMaal 
Schilderen onder alle oMStandigheden

• additief voor watergedragen verven, latex en emulsieverven.
• Vergemakkelijkt de verwerking en maakt het verven van grote
  oppervlakken eenvoudig onder alle omstandigheden.
• ideaal voor plafonds, muren, gevels, …
• Geeft een beter resultaat qua vloeiing.
• Heeft een smerende werking van de nozzles van 
  spuitapparatuur tijdens het spuiten.

vOORKOmT KWASTSTREPEN EN BEvORdERT dE  
vLOEIING vAN WATERGEdRAGEN vERvEN 

floetrol®

Aanbrengen
Overtuig u ervan 
dat de FLOETROL® 
goed vermengd is 

met de verf. 

Voeg  
FLOETROL® 

direct toe aan 
watergedragen 

verf.

1 2 3

Speciaal voor 

poreuze 

ondergronden.

• Blokt en isoleert het oppervlak tegen aanslag, 
  watersporen, roet en rook.
• isoleert sporen van tannine en maakt schilderen van nieuw eiken 
  mogelijk.
• Bespaart tijd door vervanging van de voorbehandeling met een 
  stabiliserende fixeer of primer.

fIxEERT vERPOEdERdE EN POREUZE ONdERGRONdEN 
EN BEPERKT HET RISIcO vAN AfBLAddEREN 

owatrol® e-b

• Additief voor verf, vernis, beits met een ‘vettig’ bindmiddel.
  -  Voor een makkelijke verwerking onder alle omstandigheden.
  - Vervangt verdunners en verdampt niet.
  - Maakt verf, vernis en beits roestwerend.
  - Verhoogt de dekkracht van de verf.
• 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.
• Decoratieve uitstraling.
  - Verduurzaamt en beschermt de roestige uitstraling van het oppervlak.
  - extra bescherming door afwerking met OwatrOl OXiD VerNiS.
• 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.

ruStol owatrol® oil
AddITIEf vOOR vERf, vERNIS, BEITS mET EEN ‘vETTIG’ BINdmIddEL 1

Aanbrengen.5 min. 
laten ‘werken’. 

2

2 uur wachten. Afwerken 
met eindproduct.

de baSiS voor kwaliteit...

• 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 c.i.P.
ROESTWERENdE PRImER vOOR ‘mOEILIjKE’ OmSTANdIGHEdEN 

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 

• Maakt schuren om hechting te creëren overbodig.
• is droog in 2 uur en overschilderbaar tot wel 7 dagen later.
• is geurloos, kleurloos en tast bestaande, oude verflagen niet aan.
• ideaal voor tegels, melamine, kunststof, pvc, glas, lak, vernis, …

mAAKT dE vERBINdING vAN vERf, vERNIS ETc... 
mET STRAKKE, NIET POREUZE ONdERGRONdEN 

e.S.P.

• intensieve alumiunium 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.

ALUmINIUm HOOGGLANS AfWERKING  
ruStol ra.85

dEcORATIEvE vERf 
ruStol-deco

• (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.

• 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 Multi-
  FuNCtiONele reiNiGer (PrO) voor de professional.

Polytrol®

KLEURHERSTELLER 

Kleurherstel met POLYTROL®Gereinigd met OwatrOl Multi-
functiOnele reiniGer (PrO)

...en een hoogwaardige afwerking

• 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.

oXid verniS
KLEURLOZE mETAALvERNIS


