
TREPREP Trä/terassförnyare är en professionell, högkvalitativ produkt speciellt utformad för att avlägsna  
gamla oljor, fläckar etc, på all slags trä. Utspätt är det ett  kraftfullt rengöringsmedel för att ta bort smuts och  
andra föroreningar.  
Är även ett snabbt och enkelt sätt att minska glänsande/hårda ojämna ytor på nytt trä för bättre en 
penetrerande finish.

- Tar bort fläckar, gammal olja och terrassbets. 
- Minskar glänsande / hårda ytor (membran) på nytt trä. 
- Rengör väderpåverkat trä. 
- Tar bort tillverkarens stämplar / markeringar. 
- Förbättrar penetration av oljebehandling på nytt trä. 
- Använd som den är eller utspädd. 

- Endast för utomhusbruk. 
- Alla träsorter - tryckimpregnerad furu, hardwood, termoträ, exotiska träslag etc. 
- Utvändiga träytor - Trädgårdsmöbler, trall, vindskydd etc. 
- Horisontella och vertikala ytor.

Viskositet: Flytande vätska.
Specifik vikt (vid 20 ° C): 1,05 ± 0,05.
Fysikaliskt tillstånd: Vätska.
Antändlighet: N / A.
Flampunkt: N / A.
Hållbarhet: 2 år i original oöppnad förpackning.
Förpackningsstorlek: 2,5 liter.
Färg: Gulvit.
VOC: N / A.

- Syntetisk pensel. 
- Syntetisk roller. 
- Trädgårdsspruta.

Utför alltid en test på en mindre yta innan arbetet påbörjas, för att hitta verkningstiden för borttagning/strippning 
eller rengöring av trävirket.  
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddande kläder.  
Hardwood/exotiska träslag och träslag rika på tanniner dvs Cedar, ek, teak, IPE ... kan mörkna med TREPREP.  
Använda NET-TROL ® * för neutralisering och för få tillbaka träets naturliga färg igen.  
Täck och skydda sånt du inte vill rengöra inklusive växter, buskar och aluminiumytor.  
Vid rengöring på vertikala ytor, arbeta nedifrån och uppåt.  
Arbetstemperatur+ 5 ° C och + 35 ° C.  
Applicera inte i direkt solljus eller på en uppvärmd yta. Låt  inte TREPREP torka under verkningstiden.

Skrapa bort tidigare behandling som är löst eller flagar.
Borsta bort eventuella föroreningar dvs mossa, allmän smuts etc.

- Gamla olja och (stämplar tillverkare / märken), använd TREPREP outspädd. 
- Minska glansiga / hårda ytor, använd en del TREPREP till 4 delar vatten. 
- För IPE, använd en del TREPREP till en del vatten. 
- Rengöring, använd en del TREPREP till 5 delar vatten eller maximalt upp till en del  
  TREPREP till 20 delar vatten, beroende på smutsgrad..
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Skaka eller rör om produkten väl före användning.  
Rör den utspädda lösningen regelbundet. Använd TREPREP som den är eller utspädd enligt tabell.  
Håll ytan fuktig med TREPREP eller dimma den lätt med vatten under verkningstiden.  
Efter sköljning ska alltid ytan neutraliseras med NET-TROL ® *. 
Använd lämplig skrubborste (inte en stålborste) av nylon.  
Låt träet torka ordentligt under 2-3 dagar före ytterligare behandling. 

Borttagning / strippning och rengöring.
Dela upp arbetet i mindre områden (15-30 minuter arbetstid). 
Applicera TREPREP, låt verka. Efter verkningstiden, testa ett litet området för att se om olja/bets eller smuts  
är upplöst, om det lossnar, skrubba området med en skrubborste eller använd  högtryckstvätt (35-70 bar)  
beroende på typ av trä.  
Arbeta alltid med träriktnigen. Skölj av med vatten. Använd det högsta trycket från vattenslang eller   
högtryckstvätt (35 -70 bar). Skölj angränsande områden samtidigt.
OBS: Användning av varmt vatten underlättar arbetet. 

Minska hårda / blank (ojämna) ytor.
Applicera TREPREP. Låt stå 20 minuter. Skrubba området med en skrubborste eller använd högtryckstvätt
(35-70 bar) beroende på typ av trä. Skölj av noga med vatten, använd vattenslang (så högt tryck som möjligt) 
eller högtryckstvätt (35-70 bar). Skölj angränsande områden samtidigt. 

Ta bort tillverkarens stämplar / märken.
Applicera TREPREP outspädd och skrubba tills märket är borta. Skölj noggrant.

Outspätt: 3-4 m² per liter. 
Utspädd 1:1: Upp till 8 m² per liter. 
Utspädd 1:04: Upp till 16 m² per liter.    
Utspädd 1:10: Upp till 40 m² per liter. 
 
Faktisk åtgång varierar beroende på arbetsmetod, träslag, textur, ålder, porositet och träets skick.

Efter behandling av TREPREP ska träytan alltid neutraliseras med NET-TROL ®.

TREPREP tar inte bort följande typer av beläggningar:  
två-komponent färg/lack, polyuretanfärg / lack, värmehärdande oljor. Använd inte på aluminium.

Vatten

Oanvänd TREPREP lagras i en förseglad plast eller glasbehållare. 
Får inte förvaras i metallbehållare, skyddas mot frost och höga temperaturer.

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 tek-
niska 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 nämnts i detta dokument bör användas enligt anvisningar på 
etiketten på förpackningen och det tekniska databladet.

Förvaras utom räckhåll för barn. 
Se säkerhetsdatablad (SDB), finns på hemsidan www.owatrol.com och i texter på förpackningar  
i enlighet med lagen. Läs säkerhetsföreskrifter före användning.
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