
Produktbeskrivning POLYTROL innehåller inte silikon och är en djupt penetrerande olja som återställer det
ursprungliga utseende och finish på gelcoat, plast, metall och andra ytor.  
POLYTROL torkar till en stark, långvarig och flexibel finish. POLYTROL tränger in djupt och återfuktar pigment och 
därefter återställer den färg och glans som har gått förlorad genom exponering för solljus, regn och föroreningar.
POLYTROL återställer glans och skyddar mot korrosion på ren metall.

Egenskaper

Användningsområden

Teknisk data

Verktyg

Tips vid användning

- Återställer färg och glans till nedmattade ytor.
- Återupplivar och förbättrar färgen på bleknad marmor gravstenar, skiffer och kakel.
- Förnyar matt och kritande färg som har uppkommit genom vittring.
- Eliminerar behovet av vax och polish som bildar film på ytan och torkar snabbt.
- Återställer och skyddar glansen av polerad metall.
- Enkel påföring - enkelt underhåll
- Skyddar mot korrosion.

- Fungerar på glasfiber (GRP), plast, färg, kakel, etc
- Metaller - krom, mässing, brons, rostfritt stål, aluminium, etc
- Stötfångare, båt, trädgårdsmöbler, husvagn, etc
- Horisontella och vertikala ytor.

Finish: Transparent.
Bindemedel: Alkydhartser.
Lösningsmedel: Lacknafta.
Viskositet: Flytande.
Specifik vikt: (vid 20 ° C): 0.857 ± 0,05.
Fysikaliskt tillstånd: Vätska.
Volymtorrhalt: 33% ± 2
Brännbarhet: Ej klassificerad som brandfarlig.
Flampunkt: > 60 ° C.
Hållbarhet: 2 år minst i obruten förpackning.
Förpackningsstorlek: 0,5 L.
Färg: Bärnsten.
Torktid: 24 timmar, beroende på temperatur och fuktighet.

- Pensel
 

- Duk
- Fin stålull (000).

Täck och skydda det du inte vill behandla.
Kan appliceras mellan +5 ° C och +35 ° C.
Applicera inte i direkt solljus eller på varma ytor.
Låt inte överflödig POLYTROL torka och bilda en film på ytan.

FÄRG OCH GLANSFÖRNYARE

Förarbete Allmänna riktlinjer:
Ytan måste vara ren, torr och fri från smuts, fett och mögel.
Alla typer av vaxer, polermedel, silikon etc. måste vara grundligt borttagna.
Hantera mögel med lämpligt rengöringsmedel. Applicera lösningen på ytan, skrubba
väl och låt verka i 10-15 minuter och skölj sedan noggrant. 

Plast, gelcoat, kakel, målade ytor mm:
Rengör ytan med NET-TROL eller annat lämpligt rengöringsmedel.
Skölj noga och låt torka i minst 12 timmar, beroende på ytan. 

Sten, tegel, etc:
Rengör ytan med NET-TROL.
Skölj noga och låt torka i minst 12 timmar, beroende på ytan. 

Metall:
Rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel (följ tillverkarens anvisningar)
och skölj noga. Låt torka i minst 12 timmar.



Åtgång

Allmänna riktlinjer:
Arbeta alltid i områden som kan avslutas inom 10-20 min.
Om ytan absorberar POLYTROL ojämnt (dvs. matta och blanka fläckar) förflytta överflödig olja
från blanka till matta områden.
Torka bort överflödigt POLYTROL med en luddfri trasa innan det blir klibbigt.
För en blankare yta, polera ytan med en luddfri putsduk. 

Plast, gelcoat, kakel, målade ytor mm:
Applicera POLYTROL jämnt och rikligt med en pensel eller trasa.
Låt verka i 10-20 minuter.
Torka bort överflödigt POLYTROL med en ren luddfri trasa.
Låt torka.

Sten, tegel, etc:
Applicera POLYTROL jämnt och rikligt med en pensel.
Låt verka i 10-20 minuter.
Pensla / torka bort överskottet POLYTROL med en pensel / ren luddfri trasa.
Låt torka. 

Metall:
Applicera POLYTROL med fin stålull (000) indränkt i POLYTROL.
Låt verka i 10-20 minuter.
Torka bort överflödigt POLYTROL med en ren luddfri trasa.
Låt torka.

Restriktioner

Underhåll

18 m²/liter.
Åtgången varierar beroende på appliceringsmetoden, typ av struktur och porositet av ytan.

Rengöring

Använd inte POLYTROL på vita ytor.

Applicering

Generella instruktioner

Se säkerhetsdatabladet (SDB-datablad) finns på www.owatrol.com och text på förpackningen.
Förvaras utom räckhåll för barn.
   

Det finns ett behov för underhåll av POLYTROL när den behandlade ytan visar tecken på blekning.
Förbered / behandla ytan såsom beskrivits ovan.

Lacknafta.
OBS: Trasor, stålull etc. indränkt i POLYTROL kan självantändas om de inte hanteras korrekt.
Trasor, stålull, etc. måste vara indränkta i vatten efter användning eller placeras i en förseglad, vattenfyllt
metallbehållare före omhändertagande av farligt avfall.
Trasor kan vecklas ut och lufttorka innan dom slängs..

Lagring

Vattengatan 1 
702 27 Örebro 
Tel: 019-446480 
nordland@nordland.se 
www.nordland.se

Säkerhet

Säkerhet

Rester av POLYTROL bör förvaras i en mindre, lufttät metall eller glasbehållare. 
Förvaras frostfritt.

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under 
vilka våra produkter används. För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning 
med e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL agenten för ditt land.
Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet.
Alla andra OWATROL produkter som nämns i detta dokument bör användas enligt anvisningar på etiketten 
på förpackning och det tekniska databladet.

Augusti 2012.


