POLYTROL

®

RESTAURÁTOR VŠECH POVRCHŮ

Restaurátor plastů, laminátu, keramiky a kovu
POPIS VÝROBKU:
POLYTROL® je hluboce penetrující olej, který neobsahuje silikony. Jednoduchým a lehkým způsobem obnovuje
původní a finální barvu na vybledlém povrchu jako je plast, sklolaminát, kov... POLYTROL® usychá v pevný,
dlouhotrvající, pružný nátěr, který hluboce proniká i do nejmenších pórů na povrchu, který je ošetřován. Znovu
navlhčuje pigmenty tak, že obnovuje barvu a lesk, který se ztratil v důsledku vystavení slunečnímu záření, dešti a
znečištění. Neopracovaným kovům POLYTROL® navrací lesk a chrání je proti korozi.

Navrací barvu a vzhled matným a vybledlým
povrchům.
Oživuje a zvýrazňuje barvu vybledlého mramoru,
náhrobků, břidlicových tašek, střešních tašek včetně
tašek terakotových.
Obnovuje a chrání lesk leštěných kovů.
Chrání proti korozi.
Omlazuje nevýrazné nátěry vybledlé díky působení
počasí.
Odstraňuje nutnost použít vosky a leštidla, které
zůstávají na povrchu a rychle ztratí účinnost.
Jednoduché použití – jednoduchá údržba.
ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:
Lze použít na vodorovné i svislé povrchy.
Sklolaminát, plast, nátěr, tašky...
Kovy - chrom, měď, bronz, nerezová ocel, hliník...
Automobilové nárazníky, lodě, zahradní nábytek,
okenice...
NANÁŠECÍ POMŮCKY:
Štětec
Hadřík
Jemná drátěná vlna (stupeň 000)

Vzhled: průhledný
Forma: alkydová pryskyřice
Typ rozpouštědla: rozpouštědlo
Viskozita: kapalina
Měrná hmotnost: (při 20°C): 0.857 ± 0.05
Skupenství: kapalina
Obsah pevných částic: 33% ± 2
Hořlavost: není klasifikován jako hořlavina
Bod vzplanutí: > 60°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném
balení
Velikost balení: sprej 250 ml, 0.5 l, 1 l
(20 l, 200 l na objednání)
Barva: jantarová
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
VOC: mimo rozsah

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:
Zakrýt vše, co nemá být natřeno.
Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
Nenechte přebytek produktu POLYTROL® zaschnout a
vytvořit na povrchu film.

PŘÍPRAVA POVRCHU:
Obecné zásady:
Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené
nečistot, mastnoty, špíny a plísní. Všechny vosky,
leštidla, silikony apod. musí být zcela a řádně
o d s t r a n ě n y. P l í s n ě o š e t ř i t r o z t o k e m 5 0 / 5 0
bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem, nechat
působit 10-15 minut a důkladně opláchnout.
Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.
Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou nebo
produktem NET-TROL®. Řádně opláchněte a nechte
uschnout minimálně 12 hodin v závislosti na povrchu.

Setřete zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez
žmolků. Nechte uschnout.
Poznámka: POLYTROL® není povrchovým nátěrem.
Jeho místo je v pórech povrchu, ne na povrchu.

Kámen, cihly atd.
Povrch očistěte produktem NET-TROL ® . Řádně
opláchněte a nechte uschnout minimálně 12 hodin v
závislosti na povrchu.

Nepoužívejte POLYTROL® na bílé povrchy.

Kov
Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou a řádně
opláchněte nebo adekvátním rozpouštědlem (dle
pokynů výrobce). Nechte uschnout minimálně 12
hodin.

Obecné instrukce
POLYTROL® neaplikovat na horké povrchy, na přímém
slunci nebo na velké plochy (kvůli nekontrolovatelnému
schnutí). Vždy pracujte s plochami, které mohou být
dokončeny během 10-20 minut. Aplikujte dostatek
produktu POLYTROL® a ujistěte se, že je rovnoměrně
rozetřen na celém povrchu. Pokud povrch absorbuje
POLYTROL® nerovnoměrně, tzn. matné a lesklé skvrny,
je nutno nadbytek oleje rozetřít na matná místa, aby
povrch byl v celé ploše stejně nasycen. Setřete zbytek
produktu POLYTROL ® papírovou utěrkou nebo
hadříkem bez žmolků dříve než se stane lepkavým. Pro
získání lesklejšího povrchu můžete povrch jemně
vyleštit hadříkem bez žmolků.
Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.
Aplikujte POLYTROL® hojně a rovnoměrně štětcem
nebo hadrem. Nechte působit 10-20 minut. Setřete
zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez žmolků.
Nechte uschnout.
Kámen, cihly atd.
Aplikujte POLYTROL® hojně a rovnoměrně štětcem
nebo hadrem. Nechte působit 10-20 minut. Setřete
zbytek produktu POLYTROL® hadříkem bez žmolků.
Kov
Aplikujte POLYTROL® jemnou drátěnou vlnou (stupeň
000) nasáklou produktem POLYTROL®. Nechte působit
10-20 minut.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz
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18 m /litr
Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě
nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.
OMEZENÍ:

ÚDRŽBA:
Údržba nastává v momentě, kdy ošetřený povrch
vykazuje známky blednutí. Pro obecné znovu ošetření
následovat pokyny v sekcích „Příprava povrchů“ a
„Aplikace“.
ČIŠTĚNÍ:
Lakový benzín.
Poznámka: POLYTROL® je nehořlavý, nicméně hadry,
ocelová vlna atd. nasáklé produktem POLYTROL® se
mohou samovolně vznítit, pokud nejsou řádně
zlikvidovány. Hadry, ocelová vlna atd. musí být po
použití namočeny ve vodě nebo umístěny do utěsněné,
vodou naplněné nádoby, dříve než budou vyhozeny s
domovním odpadem. Před likvidací hadry mohou být
rozloženy a sušeny na vzduchu.
SKLADOVÁNÍ:
Zbytek produktu POLYTROL® by měl být přemístěn
do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo
skleněné nádoby. Chraňte před mrazem a vysokými
teplotami.
OBECNÉ INFORMACE:
Správnost v tomto technickém listu byla pečlivě
zkontrolována. OWATROL Interantional není schopen
garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou
podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro
další rady a informace, prosím kontaktujte naše
technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo
místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše
uvedené informace jsou platné k datu vystavení.
Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto
dokumenty by měly být použity dle pokynů uvedených na
etiketě a v technickém listu.
BEZPEČNOST:
Uchovat mimo dosah dětí. Bezpečnostní listy k dispozici
na info@owatrol-natery.cz.
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