
OWATROL FLOETROL
Kondicionér pro akrylové barvy na vodní bázi

Mění vlastnosti akrylové barvy na úroveň barvy olejové
Zabraňuje praskání a loupání akrylových barev
Zlepšuje tekutost
Zabraňuje ucpávání trysek
Snižuje opotřebení a roztržení trysek
Při válečkování vytváří vzhled nástřiku
Nehořlavý a bezpečný při ohřátí
Napomáhá vytvoření mramorového efektu
Minimalizuje stopy po štětci a válečku
Přizpůsobuje barvu různým podmínkám (extrémně vysoké a nízké teploty)
Univerzální pro akrylové barvy nebo barvy na vodní bázi
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití

FLOETROL  je vyjímečný kondicionér, který mění vlastnosti akrylových barev na úroveň barev olejových. FLOETROL   
se používá namísto zničujících ředidel. Udržuje vlastní originální kvalitu barvy bez vlivu na její vzhled nebo dobu 
schnutí. Při stárnutí díla vyrobeného pomocí FLOETROL  se předchází praskání a loupání akrylových barev.

FLOETROL zlepšuje tekutost barvy a přizpůsobuje barvu různým podmínkám, jako jsou extrémně vysoké a nízké 
teploty nebo vysoká vlhkost. Při použití válečku vytváří vzhled nástřiku. Prodlužuje dobu schnutí barvy vytvářením 
umělých finálních efektů (mramorový efekt).

Díky FLOETROL  jste schopni vytvořit optimální směs pro vytvoření nádherného mramorového efektu (ideální poměr 
je 2:1:1 - dva díly akrylové barvy, jeden díl FLOETROL  a jeden díl vody). 

FLOETROL  lze použít s jakoukoliv barvou na vodní bázi nebo barvou na bázi akrylu. Dále pro emulze, vinyl, barvy, 
mořidla, laky. Může být také smíchán s barvami, ve kterých byl akryl a olej smíchán dohromady. I po zaschnutí je 
FLOETROL stále stabilní a ani v průběhu času nezmění hodnotu vašeho díla. Jakékoli změny, které nastaly, jsou 
způsobeny přirozeným stárnutím barev. FLOETROL naopak zlepšuje vlastnosti barev, které pak stárnutím tolik 
nepraskají a ani v průběhu času nežloutnou a nemění odstín.

FLOETROL  minimalizuje stopy a pruhy po natírání štětcem. Díky naprosto perfektním vlastnostem je FLOETROL    
nehořlavý a tudíž bezpečný pro ohřátí.
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Veškeré informace k tomuto produktu naleznete na 


