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GELCOAT RESTORER 

ŚRODEK DO ODNAWIANIA ŻELKOTU 
 

 

Opis produktu  
 

GELCOAT RESTORER to środek niezawierający silikonu, który głęboko przenika i przywraca 
oryginalny wygląd na takich powierzchniach jak: żelkot, plastik, metal i wielu innych. Wysycha 
nadając odporną i elastyczną warstwę wykończeniową. Gelcoat Restorer głęboko penetruje 
powierzchnię ponownie „namaczając” pigmenty – dzięki czemu przywraca kolor i połysk utracone 
przez działanie światła słonecznego, deszczu i zanieczyszczenie środowiska. Na gołym metalu 
GELCOAT RESTORER przywraca połysk i chroni przed korozją. 

Właściwości • Przywraca kolor i oryginalny wygląd na poszarzałych i wyblakłych powierzchniach. 
• Rewitalizuje i wzmacnia kolor wyblakłego marmuru, płytek, terrakoty, nagrobków itp. 
• Odnawia wygląd matowych i kredujących się farb. 
• Eliminuje potrzebę stosowania wosków i środków nabłyszczających które zbyt szybko schną. 
• Przywraca połysk i chroni metale. 
• Łatwy w aplikacji – Łatwy w konserwacji. 
• Chroni przed korozją. 

Główne zastosowanie  • Działa na włóknie szklanym, plastiku, farbie, płytkach… 
• Metale – chrom, mosiądz, brąz, stal nierdzewna, aluminium… 
• Zderzaki samochodowe, łodzie, meble ogrodowe, żaluzje zewnętrzne… 
• Na powierzchnie pionowe i poziome. 

Dane techniczne Wygląd: Transparentny 
Żywica: Alkidowa 
Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik 
Lepkość: Płyn 
Ciężar właściwy (w 20ºC): 0,875 ± 0,05 
Stan fizyczny: Płyn 
Zawartość cząstek stałych: 33% ± 2 
Palność: Nie sklasyfikowany jako palny 
Czas przydatności: 24 miesiące (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku 
Dostępne pojemności: 250 mL, 500 mL, 1L 
Czas schnięcia: 24 godziny - w zależności od temperatury i wilgotności 
Kolor: Bursztyn 
LZO: Nie dotyczy 

Narzędzia do nakładania Pędzel 
Szmatka 
Druciak o najmniejszej szorstkości. 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 
 

Osłonić wszystkie powierzchnie wokół miejsca pracy. 
Dobrze podlać rośliny i kwiaty w pobliżu. 
Nakładać w temperaturze pomiędzy 5ºC - 35ºC. Nie nakładać na gorące powierzchnie; produkt 
wyschnie zbyt szybko. 

Przygotowanie 
powierzchni  

Ogólne wskazówki: 
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od jakichkolwiek zabrudzeń. 
Usunąć wosk, warstwy nabłyszczające, silikon – przed nałożeniem. 
Grzyb i pleśń usunąć za pomocą roztworu 50:50 wody z domowym wybielaczem. Nałożyć na 
powierzchnię, odczekać 10 minut i dokładnie spłukać. 
 
Plastik, żelkot, płytki, malowane powierzchnie: 
Wyczyścić ciepłą wodą z mydłem lub za pomocą NET-TROL®*. 
Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia. 
 
Kamień, cegła, itp.: 
Wyczyścić powierzchnię za pomocą NET-TROL®*. 
Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia. 
 
Metal: 
Wyczyścić ciepłą wodą z mydłem. Dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godzin do wyschnięcia. 
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Nakładanie Ogólne wskazówki: 
Należy zawsze pracować na powierzchni którą można ukończyć w 10-20 minut. 
Jeżeli powierzchnia absorbuje GELCOAT RESTORER nierówno (pojawiają się miejsca matowe i 
błyszczące) – należy usunąć nadmiar GELCOAT RESTORER za pomocą bawełnianej szmatki. 
Dla uzyskania bardziej błyszczącej powierzchni należy ją wypolerować za pomocą szmatki. 
 
Plastik, żelkot, płytki, malowane powierzchnie: 
Nałożyć GELCOAT RESTORER równo na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub szmatki. 
Zostawić na 10-20 minut. 
Zetrzeć nadmiar GELCOAT RESTORER za pomocą czystej szmatki. 
Zostawić do wyschnięcia. 
 
Kamień, cegła, itp. 
Nałożyć GELCOAT RESTORER równo na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub szmatki. 
Zostawić na 10-20 minut. 
Zetrzeć nadmiar GELCOAT RESTORER za pomocą czystej szmatki. 
Zostawić do wyschnięcia. 
 
Metal: 
Nałożyć GELCOAT RESTORER na całą powierzchnię za pocą druciaka o najmniejszej szorstkości. 
Zostawić na 10-20 minut. 
Zetrzeć nadmiar GELCOAT RESTORER za pomocą czystej szmatki. 
Zostawić do wyschnięcia. 
UWAGA: GELCOAT RESTORER nie jest warstwą nawierzchniową! Miejscem GELCOAT RESTORER 
jest wnętrze materiału – nie na powierzchni. 

Wydajność 18 m2 z litra 
Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni. 

Ograniczenia Nie stosować GELCOAT RESTORER na białych powierzchniach.  

Czyszczenie narzędzi Benzyna lakowa.  

Przechowywanie Pozostały produkt przechowywać w metalowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. 
Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu. 

Informacje ogólne  
 

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień 
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie 
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji 
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą 
producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. 
Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego 
informowania. 

Bezpieczeństwo W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS).  
Trzymać z dala od dzieci.  

Data wydania 01/2017 

	

* Ten sam producent	
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Znajdź nasze rozwiązania na : 

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 

 


