beschrijving van de
producten

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

Vintage roest- en
craquelé-effecten

ABSOLUTE PRIMER
Primer voor gladde oppervlakken (aluminium, verzinkt
metaal, glas, kunststof, keramiek. rvs…), noodzakelijk
om een goede hechting te krijgen.

BLOCKING PRIMER

Isolerende grondlaag voor zuurgevoelige (bijv. bloedende
houtsoorten) en zeer poreuze oppervlakken.

REACTIV LEAF
Reactieve verF voor het creëren van decoratieve effecten(*)
in combinatie met de hiervoor bestemde activator.
(*) Rust – Copper – Bronze

RUST/COPPER/BRONZE SPIRIT
ACTIVATOR VOOR HET CREËREN VAN ROEST-, KOPER- OF BRONSEFFECTEN

SPIRIT SEALER
Neutraliseert de werking van het zuur in de activator,
stopt de reactie en fixeert het gewenste resultaat.

NATURAL VARNISH
Matte vernis op waterbasis.

Hout buitenshuis

Hout binnenshuis

(Roestig) Staal

Extra informatie
Naast bovenvermelde productgroepen biedt Owatrol ook producten aan voor het onderhouden van
kunststof en polyester. Tevens 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.

RUSTOL OWATROL OIL
Neutraliseert en beschermt de decoratieve effecten
in een zijdeglans of hoogglans afwerking.
Voor een extra bescherming afwerken met OXID VERNIS.

OXID VERNIS
Kleurloze metaalvernis voor exterieure bescherming.
Altijd in combinatie met RUSTOL OWATROL OIL gebruiken.
Leverbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.

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

www.owachem.nl

In enkele eenvoudige
stappen een decoratief
uiterlijk
Welk oppervlak
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STAP 1. PREPAREREN VAN DE ONDERGROND

DECORATIEVE MODERNE CRAQUELÉ-EFFECTEN

• Glad oppervlak (aluminium, verzinkt metaal, glas,
kunststof, keramiek. rvs…)
- Breng de grondlaag ABSOLUTE PRIMER aan voor
		 een goede hechting.
- Laten drogen.

1. Breng een laag CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan na vermenging
met een universele of watergedragen kleurstof (5%).
2. Na minimaal 4 uur de eindlaag CRACKLE SPIRIT-stap 2
aanbrengen, ook na vermenging met bovenvermelde
kleurstof (5%). Kies voor de eindlaag een
kleur die contrasteert met de eerste laag.
3. Laten drogen. Het craquelé-effect
verschijnt vanzelf.

Zuurgevoelige oppervlakken

Reactiv Leaf
Rust

Copper
Spirit

Gevoelig oppervlak:
hout, kunststof.

Isolerende primer
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Activator
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Glad oppervlak: alumi- Karton, pleisternium, verzinkt metaal, werk, gipskartonkunststof, glas, keraplaten, papier,
miek, roestvrij staal…
baksteen…

Grondlaag

oppervlak voor
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Creëer de

Onbehandeld
oppervlak (staal,
ijzer, gietijzer… /
koper of brons).

Eenvoudige stappen
naar moderne en craqueléeffecten

• Zuurgevoelig oppervlak (hout….)
- Breng de isolerende primer BLOCKING PRIMER aan.
- Laten drogen.
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Spirit

STAP 2. CREËREN VAN EEN ROEST-,
KOPER- OF BRONSEFFECT
Op metaal, koper of brons brengt u direct de RUST
SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT aan.
Op andere materialen dient u eerst een laag
REACTIVE LEAF RUST, REACTIVE LEAF COPPER of
REACTIVE LEAF BRONZE aan te brengen.

Voor een gepatineerde uitstraling
1. De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn, anders
een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
2. Breng een laag pure, kleurloze CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan.
3. Na minimaal 4 uur een laag CRACKLE SPIRIT-stap 2 als
eindlaag aan.
4. Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
5. Na 4 uur een afwerklaag op waterbasis (patine of verf)
aanbrengen en deze wegvegen tot het gewenste resultaat is
verkregen.

Activator

Bronze
Spirit

Zijdeglans/hoogglans
afwerking

RustolOwatrol®Oil

ANTIEKE CRAQUELÉ-EFFECTEN
Stap 3. NEUTRALISEREN EN BESCHERMING
De aangemaakte roest, koper of brons zal zich op
natuurlijke wijze verder ontwikkelen. De vorming
van roest, koper of brons kan worden gestopt en
geneutraliseerd:
- Met SPIRIT SEALER en NATURAL VARNISH voor
een matte, beschermde uitstraling.
- Met RUSTOL OWATROL OIL voor een zijdeglans/
hoogglans afwerking.
- Voor extra bescherming afwerken OXID VERNIS(*).
(*) Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans

1. De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn,
anders een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
2. Breng een royale laag ANTIK CRACKLE aan op het
oppervlak.
3. Minimaal 6 uur laten drogen. Product mag nog wat
‘plakkerig’ blijven.
4. Een afwerklaag op waterbasis (patine of verf)
aanbrengen. Deponeer deze her en der op het
oppervlak (‘lege’ plekken is geen probleem en
kruislings aanbrengen en uitstrijken is niet nodig).
5. Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
6. Voor nog verouderde effecten heet water waar
gewenst aanbrengen en de afwerklaag hier en daar
verwijderen.
7. Voor extra bescherming afwerken met NATURAL
VARNISH.

