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Popis výrobku:

Vlastnosti:

Gelovitá konzistence, nestéká na svislých plochách

Činí oleje vodou rozpustnými

Připravený k okamžitému použití

Jednoduché použití

Neobsahuje rozpouštědla a parafíny

Biologicky odbouratelný

Oblast použití:

Nanáší se přímo na dřevo (s vyjímkou dubu a kaštanu): zahradní nábytek, ploty, fasády, terasy atd.

Charakteristika:

● Krátký popis

● Vzhled namodralý

● Rozpouštědlo voda

● Hustota při 18°C 1,03 ± 0,05

● Bod vzplanutí > 100°C

● Balení 1 litr, 2,5 litru

● Skladovatelnost min. 2 roky v uzavřeném originálním obalu

● Skladovací podmínky skladovat v chladu, chránit před mrazem

● Bezpečnostní pokyny viz bezpečnostní list výrobku a pokyny na etiketě

Vhodnost použití

Podmínky pro zpracování

Nářadí pro aplikaci

Vydatnost ca. 4 m
2
/litr

Ředění

Čištění nářadí vodou

neředí se

AQUANETT
TECHNICKÝ LIST

AQUANETT - odstraňovač ochranných olejových nátěrů. Odstraňuje ztmavlé teakové a lněné oleje

stejně jako i jiné olejové nátěry na ochranu dřeva.

odstraňovač ztmavlých ochranných olejových nátěrů

Účinkuje během 5 minut

Odstraňuje s hloubkovým účinkem teakové, bangkirai, modřínové a jiné ochranné oleje 

na dřevo, které působením UV záření ztmavly a staly se nevzhlednými

všechny dřeviny ošetřené ochranným olejovým nátěrem (kromě 

dubu a kaštanu)

aplikovat mezi +5°C až +35°C. Při teplotách pod 0°C a nad 40°C 

nelze použít

kvalitní kartáč s umělými štětinami (tapetovací kartáč) nebo štětec 

nebo stěrka, hadice na vodu nebo vysokotlaký čistič, gumové 

rukavice, ochranné brýle
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Použití:

Doporučení

Neutralizace

Ihned po spláchnutí přípravku AQUANETT nanést na vlhké dřevo přípravek NET-TROLL
®
 podle 

návodu.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o

vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem

důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně

závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkadu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané

použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce

vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.

Před použitím provést vždy předběžnou zkoušku (zkouška účinnosti a snášenlivosti)

Používat gumové rukavice. Potřebný je také nylonový štětec nebo kartáč

Plochu, která nemá být ošetřena, pečlivě zakrýt (zvláště hliníkové díly)

Silnou vrstvu přípravku AQUANETT nanést na celou plochu čištěné plochy. Nechat působit 

maximálně 5 minut. Spláchnout velkým množstvím vody a přitom vykartáčovat nebo omýt 

vysokotlakým čističem (max. 60 bar). Pozn.: teplou vodou je omytí jednodušší.

Po použití přípravku AQUANETT na dřevo je bezpodmínečně nutná neutralizace 

přípravkem NET-TROLL
®
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