
®NET-TROL ČISTENIE A OCHRANA DREVA

Odstraňovač šedi a čistič povrchu

®NET-TROL  je vysoko účinný čistič a rozjasňovač, ktorý oživuje šedé, počasím ošľahané vonkajšie drevo, ktoré je 
vzhľadom k svojej pôvodnej farbe nedokonalé. Na rozdiel od bieliacich čističov a čističov na báze chlóru nenarušuje 

®drevené vlákna. NET-TROL  odstraňuje z povrchu špinu a vracia jasný a živý vzhľad povrchom. 

Rozjasňuje a vracia farbu všetkému šedému 
zvetranému drevu bez bielenia.

Pôsobí rýchlo a navráti šedému zvetranému drevu 
jeho prirodzenú farbu za 15 minút.

Je vhodný pre použitie na všetky druhy dreva: Mäkké 
drevo (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), 
smrek, modrín, borovica, céder apod. 

Tvrdé drevá – teak, iroko, ipe, bangkirai dub, gaštan 
apod.

Čistí a neutralizuje škvrny spôsobené trieslovinami. 

Skvelý odmasťovač pre tropické tvrdé drevá pred 
aplikáciou vybraného finálneho náteru.

Odstraňuje všetky stopy po zvetrávaní pripisované 
hubám, plesniam, znečisteniu apod.

Vracia lesk matným plastom vystavených vplyvom 
počasia a UV žiarenia.

Odstraňuje hrdzavé škvrny z povrchu.

Čistí zafarbený a znečistený betón.

Neutralizuje povrchy očistené prípravkami na 
® ®č i s t e n i e  a k o  D I L U N E T T ,  A Q U A N E T T , 

® ®PREPDECK  alebo CDKP  90.

Je bezpečný pri použití – neškodí rastlinám ani 
kríkom.

Je ľahko bio logicky odbúrateľný,  pretože 
neobsahuje riedidlá ani bielidlá a je rozpustný vodou.

Chráni a zlepšuje prírodnú krásu dreva v exteriéri s 
®finálnou povrchovou úpravou OWATROL .

Slúži k odstráneniu šedých a zvetraných drevených 
vlákien z neošetreného dreva.

Vhodný pre vodorovné alebo zvislé povrchy – 
obklady, ploty, podlahy, paluby lodí, záhradné terasy, 
záhradný nábytok atď.

Ideálny pre vonkajšie drevené povrchy, ktoré 
vyžadujú očistenie.

Vhodný aj na iné povrchy – hrdzou znečistený betón, 
zafarbený kameň, plast, sklolaminát.

Určený pre vonkajšie použitie

ZÁKLADNÉ POUŽITIE:

Typ rozpúšťadla: voda
Merná hmotnosť (pri 20 °C): 1,07 ± 0,05
Forma: gél
Horľavosť: nezaradený medzi horľaviny
Skladovateľnosť: minimálne 18 mesiacov v originálnom   

Veľkosť balenia: 1l, 2.5l, (15l na objednanie)
Vzhľad a zápach: modrý, čerstvý mydlový zápach
VOC - Obsah prchavých organických zlúčenín: 
mimo rozsah

neotvorenom balení

Jemný štetec

Štetec s tvrdými štetinami/nylonový štetec

Tlakový čistič

Nosiť chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a 
oblečenie.

NANÁŠACIE POMÔCKY:



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

Pred použitím nádobu s prípravkom dôkladne 
pretrepať. Zakryť všetky plochy, ktoré chcete ochrániť 

®a dôkladne navlhčiť rastliny a kry. NET-TROL  nanášať 
pri teplotách medzi +5°C až +35°C. Nenanášať na 

®horúci povrch, pretože prípravok NET-TROL  rýchlo 
uschne a nedosiahne požadovaného výsledku. Pri 
čistení zvislého dreva, postupovať zdola nahor, aby 
nedošlo k vytvoreniu pruhov.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITIA:

APLIKÁCIA:

Drevo, kameň, betón:

Navlhčiť povrch čistou vodou a na vlhký povrch 
®naniesť prípravok NET-TROL  syntetickým štetcom 

alebo valčekom (stredný alebo dlhý vlas). 
Okartáčovať povrch tvrdým nylonovým/syntetickým 
kartáčikom. Nechať pôsobiť 10 až 20 minút. Pokiaľ 
povrch začne schnúť, je nutné povrch navlhčiť vodou 

®z rozprašovača, aby zostal prípravok NET-TROL  
aktívny. Pri oplachovaní povrchu vodou, je povrch 
nutné drhnúť alebo použiť tlakový čistič (max. 60 
bar). V prípade potreby postup opakujte. Očistené 
drevo nechajte uschnúť 48 hodín, alebo pokiaľ 
nebude drevo spĺňať požiadavky na obsah vlhkosti 
požadovanej vybraným finálnym náterom.

Škvrny po klincoch:

Očistiť povrch od nečistôt. Po očistení navlhčiť 
povrch čistou vodou. Na vlhký povrch aj škvrnu 

®naneste prípravok NET-TROL . Neoplachovať kým 
škvrna nezmizne.

Plast alebo sklolaminát:

Navlhčiť povrch čistou pitnou vodou. Na vlhký 
®povrch naniesť prípravok NET-TROL  štetcom a 

nechať pôsobiť 10 minút. Povrch vydrhnúť mäkkým 
alebo stredne tvrdým nylonovým kartáčom. 
Opláchnuť veľkým množstvom čistej vody.

UPOZORNENIE:

Mokré povrchy môžu byť klzké, preto počas 
nanášania dávať pozor pri chôdzi po mokrom 

®povrchu. Pokiaľ sa čistič NET-TROL  nechá dlho 
pôsobiť, môžu zmatnieť natrené povrchy a niektoré 
kovové spojovacie prvky. Nutné rýchlo opláchnuť 
alebo utrieť mokrou handričkou.

ČISTENIE:

Mýdlom a vodou.

OBMEDZENIE:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

BEZPEČNOSŤ:

Dátum vystavenia:

SKLADOVANIE:

VÝDATNOSŤ:

Nepoužívať na hliník.

Správnosť údajov obsiahnutých v tomto technickom 
liste bola starostlivo skontrolovaná. OWATROL 
International nie je schopný garantovať výsledky, 
pretože nemá pod kontrolou podmienky, za ktorých boli 
naše výrobky použité. Pre ďalšie rady a informácie, 
prosím kontaktujte naše technické oddelenie e-mailom 
na info@owatrol.com alebo miestneho OWATROL 
zástupcu vo Vašej krajine. Vyššie uvedené informácie 
sú platné k dátumu vystavenia. Všetky ostatné 
OWATROL výrobky spomenuté v tomto dokumente by 
mali byť použité podľa pokynov uvedených na etikete a 
v technickom liste.

Uchovávať mimo dosah detí. S odkazom na text na 
štítku a bezpečnostné listy, ktoré sú k dispozícii na 
info@owatrol-natery.cz.
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Nespotrebované množstvo uskladniť v utesnenej 
plastovej alebo sklenenej nádobe.

Neskladovať v kovových nádobách.

Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

2Výdatnosť 5 – 10 m  /l

Skutočný výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na 
metóde nanášania, type, štruktúre a pórovitosti 
povrchu.


