KOMPLETNÝ SYSTÉM PRE RENOVÁCIU A OETRENIE VETKÝCH MATERIALOV

Byť o pár rokov mladší, hoci aj o desať…
S ľuďmi takéto kúzlo nevieme, ale Vašu drevenú terasu, fasádu
... vďaka unikátnemu systému OWATROL omladiť dokážeme.

Potrebujete oživiť Vašu zašlú terasu, fasádu alebo drevený záhradný nábytok?
Trápi Vás starý a nevzhľadný zašednutý povrch dreva na Vašej terase, plote či fasáde? Máme pre Vás riešenie - prostriedok OWATROL NET-TROL®. Odšeďovač, čistič,
odmasťovač a neutralizátor povrchu dreva. Aplikácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Počas niekoľko minút dokážete svojpomocne vrátiť povrchu Vášho dreva jeho
pôvodný vzhľad.

Problém

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Zašednuté drevo

NET-TROL®
Odstraňovač šedi a čistič povrchov

Vzhľad dreva po odšedění
produktom NET-TROL®

Výber zo súčasnej ponuky
ﬁnalnej povrchovej úpravy

Zdá sa Vám časovo príliš náročné a namáhavé mechanické brúsenie alebo opaľovanie starých a oprýskaných náterov?
Prestal sa Vám páčiť starý popraskaný náter na Vašom dreve a je Vám ľúto zdravé a relatívne čerstvé drevo rovno vymeniť? Máme pre Vás riešenie - prostriedok
OWATROL DILUNETT®- odstráni z všetkých povrchov až 8 vrstiev starého náteru, odstráni také lak aj moridlo. Aplikácia je jednoduchá a nenásilná. Prostriedok
DILUNETT® neobsahuje riedidlo. U dreva po odstránení neutralizujte povrch prostriedkom OWATROL NET-TROL® a po riadnom preschnutí aplikujte ﬁnálnu
povrchovú úpravu z ponuky ﬁrmy OWATROL.

Problém

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Odlupujúci sa
náter

DILUNETT®
Odstraňovač lazúry
a farieb

Vzhľad dreva po
odstránení produktom
DILUNETT®

NET-TROL®
Neutralizátor
drevených povrchov

Vzhľad dreva po
neutralizácii produktom
NET-TROL®

Výber zo súčasnej
ponuky ﬁnalnej
povrchovej úpravy

Potrebujete odstrániť starý olejový náter z Vašej terasy, fasády alebo dreveného záhradného nábytku?
Máte Váš drevený nábytok, terasu, plot či drevennů fasádu natreté olejom či náterom na olejovej báze? Neustrážili ste interval údržby a drevo je už miestami zašlé? Máme pre Vás
riešenie - prostriedok OWATROL AQUANETT®. Nemusíte drevo hneď vymeniť, ale stačí ho len jednoducho vyčistiť a obnoviť. Jednoduchým postupom sa zbavíte starej olejovej
povrchovej úpravy prostriedkom OWATROL AQUANETT®, potom povrch dreva neutralizovať/dočistiť prostriedkom OWATROL NET-TROL® (nutný krok) a následne môžete
drevený povrch ošetriť ﬁnálnou povrchovou úpravou z ponuky ﬁrmy OWATROL.

Problém

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Naolejovaný povrch

AQUANETT®
Odstraňovač olejov
a čistič dreva

Vzhľad dreva po
odstránení produktom
AQUANETT®

NET-TROL®
Neutralizátor
drevených povrchov

Vzhľad dreva po
neutralizácii produktom
NET-TROL®

Výber zo súčasnej
ponuky ﬁnalnej
povrchovej úpravy

Chcete byť iní a nechcete byť obmedzení odtieňom? Vytvorte si svoj, alebo si môžete vybrať zo súčasnej ponuky finálnej povrchovej úpravy.
OLEJE

VODOU RIEDITE¼NÉ NÁTERY

FARBY NA DREVO

TEXTROL® - MONOS TÓNOVA

AQUADECKS®

SOLID COLOR STAIN®

OWATROL® AP.60

Čistý olej s UV ochranou.

Náter na vodnej báze s UV ochranou.

Finálna farba na drevo.

Antikorózny náter priamo na hrdzu.

ČIRÝ

ZLATÝ DUB

DEKS OLJE

RUSTIKÁLNY

D.1® - MONOS TÓNOVA

Saturačnej a konzervačné olej s UV ochranou.

VIACÚÈELOVÉ FARBY

HONEY

MOVINGUI

TEAK

BIELA

MODROŠEDÁ

ANT. SIVÁ

SLÁMOVÁ

GRAF. ŠEDÁ

STAROŠEDÁ

PADOUK

KRÉMOVÁ

SIVOHNEDÁ

PISTÁCIOVÁ

MORSKÁ

OCEÁNSKA

ŠVÉD. ČERV.

EBONY

DEKS OLJE D.2®

XYLKOTE® - MONOS TÓNOVA
Tvrdený olej do interiéru

ČIRÝ

ŠEDÁ

TECH. ČERV.

ČIERNA

Dekoratívny náter pre všetky typy povrchov.

ČIRÝ

Olejový lak s vysokým leskom.

BIELA

OWATROL DECO®
BIELA

ŠEDÁ

HNEDÁ

ČIERNA

MODRÁ

ZELENÁ

ČIRÝ

Vetky informacie k týmto produktom nájdete na www.owatrol.cz
Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 602 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz

KOMPLETNÝ SYSTÉM PRE RENOVÁCIU A OETRENIE VETKÝCH MATERIALOV

Byť o pár rokov mladší, hoci aj o desať…
S ľuďmi takéto kúzlo nevieme, ale Vašu drevenú terasu, fasádu
... vďaka unikátnemu systému OWATROL omladiť dokážeme.

Máte vyblednutú terasu z kompozitného materiálu (WPC) a chcete jej vrátiť pôvodnú krásu?
Je vzhľad Vašej WPC terasy či plota po pár rokoch horší, než by ste to sami čakali? Teraz už ste zistili, že Vaša WPC nie je bezúdržbové, tak ako Vám to váš dodávateľ tvrdil, keď
sa Vás pre tento materiál snažil nadchnúť. Nemusíte však zúfať, OWATROL má pre Vás vždy riešenie - prostriedok COMPO CLEAN® a COMPO CARE®. Prostriedkom COMPO
CLEAN® povrch Vášho WPC vyčistíte a odmastíte, následne po riadnom preschnutí môžete povrch Vášho vyblednutého WPC na dlhší čas naimpregnovať prostriedkom
COMPO CARE®, ktorý sa dodáva v šedom a hnedom odtieni.

Problém

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Vyblednutý WPC povrch

Čistič a odmasťovač
kompozitného dreva

Vzhľad dreva po
vyčištení produktom
COMPO-CLEAN®.

COMPO-CARE®
Oživovač kompozitného
dreva

Vzhľad dreva po
oživení produktom
COMPO-CARE®.

Potrebujete Vaše drevo vyliečiť alebo preventívne chrániť proti termitom, hubám, plesniam a modrým škvrnám?
Chcete Vaše nové čerstvé drevo ochrániť pred drevokaznými škodcami, hubami, plesňami a vznikaním modrých škvŕn? Máte už drevo týmito parazitmi napadnuté a
potrebujete ho vyliečiť? Máme pre Vás riešenie - prostriedok OWATROL SANIXYL®. SANIXYL® bol vyvinutý k ochrane proti termitom, plesniam, drevokazným hubám,
škodcom a ako prevencia proti vznikaniu modrých škvŕn. Funguje ako insekticíd aj fungicíd. Chráni a lieči drevo napadnuté hmyzom, hubami, červotočom, fúzačom,
hrbohlavom apod ... V dreve je účinný až 10 rokov!

Problém

Krok 1

Krok 2

Napadnuté drevo.

SANIXYL®
Prípravok na ničenie škodcov a húb.

Výber zo súčasnej ponuky
ﬁnálnej povrchovej úpravy.

Potrebujete ošetriť rezné plochy Vášho dreva aby nepraskli a boli chránené?
Prostriedok na vodnej báze PCD 91® bol špeciálne vyvinutý pre konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel) tlakovo upraveného dreva tried 3 a 4. Obsahuje vysoko
penetračné vlastnosti do rezných, vŕtaných a drážkovaných koncov dreva. Netvorí ﬁlm. Je kompatibilný s jednozložkovými a dvojzložkovými ﬁnálnymi nátermi. Chráni drevo
pred útokmi hmyzu a húb, dokonca vo vlhkom a uzavretom prostredí. K dispozícii v zelenej a hnedej farbe.

Problém

Krok 1

Krok 2

Ošetrenie rezných plôch.

PCD 91®
Ošetrenie rezných plôch.

Výber zo súčasnej ponuky
ﬁnálnej povrchovej úpravy.
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