
Potřebujete oživit Vaší zašedlou terasu, fasádu nebo dřevěný zahradní nábytek?

Trápí Vás starý a nevzhledný zašedlý povrch dřeva na Vaší terase, plotu či fasádě? Máme pro Vás řešení - prostředek OWATROL NET-TROL®. Odšeďovač, čistič, 

odmašťovač a neutralizátor povrchu dřeva. Aplikace je velmi snadná a rychlá.  Během několika minut dokážete svépomocí vrátit povrchu Vašeho dřeva jeho 

původní vzhled.

Krok 1 Krok 2 Krok 3Problém
NET-TROL®

Odstraňovač šedi a čistič povrchů

Vzhled dřeva po odšedění

produktem NET-TROL  ®

Výběr ze stávající nabídky

finální povrchové úpravy

Zašedlé dřevo

Zdá se Vám příliš časově náročné a namáhavé mechanické broušení nebo opalování starých a oprýskaných nátěrů? 
Přestal se Vám líbit starý popraskaný nátěr na Vašem dřevě a je Vám líto zdravé a relativně čerstvé dřevo rovnou vyměnit? Máme pro Vás řešení -  prostředek 

OWATROL DILUNETT®- odstraní z veškerých povrchů až 8 vrstev starého nátěru, odstraní také lak i mořidlo. Aplikace je jednoduchá a nenásilná. Prostředek 

DILUNETT® neobsahuje ředidlo. U dřeva po odstranění neutralizujte povrch prostředkem OWATROL NET-TROL® a po řádném proschnutí aplikujte finální 

povrchovou úpravu z nabídky firmy OWATROL. 

Krok 1 Krok 2 Krok 3Problém
Odlupující se

nátěr

Krok 4 Krok 5
DILUNETT®

Odstraňovač lazůr

a barev

Vzhled dřeva po 

odstr. produktem

DILUNETT®

NET-TROL®

Neutralizátor

dřevěných povrchů

Vzhled dřeva po

neutral. produktem

NET-TROL®

Výběr ze stávající 

nabídky finální 

povrchové úpravy

Potřebujete odstranit starý olejový nátěr z Vaší terasy, fasády nebo dřevěného zahradního nábytku? 

Máte Váš dřevěný nábytek, terasu, plot či dřevěnou fasádu natřené olejem či nátěrem na olejové bázi? Neuhlídali jste interval údržby a dřevo je již místy zašlé? Máme pro Vás 

řešení - prostředek OWATROL AQAUNETT®. Nemusíte dřevo hned měnit, ale stačí jej jen jednoduše vyčistit a obnovit. Jednoduchým postupem se zbavíte staré olejové 

povrchové úpravy prostředkem OWATROL AQUANETT®, poté povrch dřeva neutralizovat/dočistit prostředkem OWATROL NET-TROL® (nutný krok) a následně můžete 

dřevěný povrch ošetřit finální povrchovou úpravou z nabídky firmy OWATROL.

Krok 1 Krok 2 Krok 3Problém
Naolejovaný povrch

Krok 4 Krok 5
AQUANETT®

Odstraňovač olejů

a čistič dřeva

Vzhled dřeva po 

odstr. produktem

AQUANETT®

NET-TROL®

Neutralizátor

dřevěných povrchů

Vzhled dřeva po

neutral. produktem

NET-TROL®

Výběr ze stávající 

nabídky finální 

povrchové úpravy

KOMPLETNÍ SYSTÉM K RENOVACI A O�ETØENÍ V�ECH MATERIÁLÙ

Být o pár let mladší, třeba i o deset ...

S lidmi takové kouzlo neumíme, ale Vaši dřevěnou terasu, fasádu      
®... díky unikátnímu systému OWATROL omladit dokážeme.

Ve�keré informace k tìmto produktùm naleznete na www.owatrol.cz

Chcete být jiní a nechcete být omezení odstínem?  Vytvořte si svůj nebo si můžete vybrat ze stávající nabídky finální povrchové úpravy.

Kontakt:

AMNES - Zuzana Penkalová

E-mail: 

info@owatrol.cz

Web:

www.owatrol.cz

Adresa:

Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon: 

+420 774 602 092

BÍLÁ ŠEDÁ CIH.ČERV. ČERNÁ

®OWATROL  AP.60

Antikorozní nátěr přímo na rez.

BÍLÁ ŠEDÁ MODRÁ ZELENÁ

HNĚDÁ ČERNÁ

®OWATROL DECO

Dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů.

BÍLÁ MODROŠEDÁ ANT. ŠEDÁ SLÁMOVÁ

KRÉMOVÁ ŠEDOHNĚDÁ PISTÁCIOVÁ MOŘSKÁ

OCEÁNSKÁ ŠVÉD. ČERV.

®SOLID COLOR STAIN

Finální barva na dřevo.

®TEXTROL

Finální olej s UV ochranou.

ČIRÝ ZLATÝ DUB RUSTIKÁLNÍ DUB

®DEKS OLJE D.1

Saturační a konzerv. olej s UV ochranou.

®DEKS OLJE D.2

Olejový lak s vysokým leskem.

®XYLKOTE

Tvrzený olej do interiéru.

ČIRÝ

ČIRÝ

- LZE TÓNOVAT

- LZE TÓNOVAT

OLEJE BARVY NA DØEVO VÍCEÚÈELOVÉ BARVY

- LZE TÓNOVAT

®AQUADECKS

Nátěr na vodní bázi s UV ochranou.

MOVINGUI TEAK

GRAF. ŠEDÁ

HONEY

STAROŠEDÁ PADOUK

EBONY

ČIRÝ

VODOU ØEDITELNÉ NÁTÌRY



Máte vybledlou terasu z kompoztního materiálu (WPC) a chcete jí vrátit původní krásu?
Je vzhled Vaší WPC terasy či plotu po pár letech horší, než by jste to sami čekali? Nyní už jste zjistili, že Vaše WPC není bezúdržbové, tak jak Vám to váš dodavatel tvrdil, 

když se Vás pro tento materiál snažil nadchnout. Nemusíte ovšem zoufat, OWATROL má pro Vás vždy řešení – prostředek COMPO CLEAN® a COMPO CARE®. 

Prostředkem COMPO CLEAN® povrch Vašeho WPC vyčistíte a odmastíte, následně po řádném proschnutí můžete povrch Vašeho vybledlého WPC na delší čas naimpre-

gnovat prostředkem COMPO CARE®, který se dodává v šedém a hnědé odstínu.

Krok 1 Krok 2 Krok 3Problém Krok 4
COMPO-CLEAN®

Čistič a odmašťovač

kompozitního dřeva.

Vzhled dřeva po 

vyčištění produktem 

COMPO-CLEAN . ®

COMPO-CARE®

Oživovač kompozitního 

dřeva.

Zašlý WPC povrch. Vzhled dřeva po

oživení produktem

COMPO-CARE®.

Potřebujete Vaše dřevo vyléčit nebo preventivně ochránit proti termitům, houbám, plísním a modrým skvrnám?
Chcete Vaše nové čerstvé dřevo ochránit před dřevokaznými škůdci, houbami, plísněmi a vznikaním modrých skvrn? Máte již dřevo těmito parazity napadeno a potřebu-

jete jej vyléčit? Máme pro Vás řešení – prostředek OWATROL SANIXYL®.  SANIXYL® byl vyvinut k ochraně proti termitům, plísním, dřevokazným houbám, škůdcům 

a prevenci proti vznikání modrých skvrn. Funguje jako insekticid i fungicid. Chrání a léči dřevo napadené hmyzem,  houbami, červotoči, tesaříkem, hrbohlavem apod... 

Ve dřevě je účinný až 10 let!

Problém Krok 1
SANIXYL®

Přípravek k hubení škůdců a hub.

Krok 2
Výběr ze stávající nabídky

finální povrchové úpravy.

Napadené dřevo.

Potřebujete ošetřit řezné plochy Vašeho dřeva aby nepraskaly a byly chráněny?
Prostředek na vodní bázi PCD 91 byl speciálně vyvinut pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel) tlakově upraveného dřeva tříd 3 a 4. Obsahuje vysoce penetrační 

vlastnosti do řezných, vrtaných a drážkovaných konců dřeva. Netvoří film. Je kompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými finálními nátěry. Chrání dřevo před útoky 

hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a uzavřeném prostředí. K dispozici v zelené a hnědé barvě.

Problém Krok 1
PCD 91®

Ošetření řezných ploch

Krok 2
Výběr ze stávající nabídky finální 

povrchové úpravy.

Ošetření řezných ploch.
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