
	
	

 

OWATROL®-ATG 

ANTYPOŚLIZGOWA OCHRONA DREWNA 

Opis  Odżywiająca drewno ochrona przeciw UV z dodatkowym systemem antypoślizgowym 
dedykowanym na pokłady, doki, mariny… Kolor „light teak”. 

Właściwości • Zewnętrzna ochrona antypoślizgowa na każdy gatunek drewna. 
• Chroni przed szkodliwym wpływem warunków pogodowych. 
• Zawiera cząsteczki antypoślizgowe z wosku polipropylenowego (100 mikronów). 
• Długotrwale chroni i wzmacnia drewno. Zachowuje oryginalny wygląd. Hamuje szarzenie. 
• Łatwy w aplikacji.  

Zastosowanie  Na zewnątrz. 
Każdy rodzaj drewna stosowanego w ogólnie pojętym żeglarstwie.  

Dane techniczne Wykończenie: Satyna 
Żywica: Alkidowa 
Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik 
Gęstość (w 20°C): 0.91 ± 0.03 
Lepkość: Ciecz 
Suchy ekstrakt: 40% ± 2 
Temperatura zapłonu: Niesklasyfikowany jako palny. 
Temperatura aplikacji: Min 5°C do max. 30°C. 
Czas schnięcia (20°C i 50% wilgotność): minimum 24 godziny.  
Pełne utwardzenie: 5 dni. 
Dostępne opakowania: 2,5L 
Kolor: Light Teak 
LZO: 385 g/L. Limit LZO w UE dla tej kategorii produktu to 400 g/L.  

Narzędzia do nakładania Pędzel, wałek, natrysk. 

Zalecenia przed aplikacja Nowe drewno: 
Nakładać bezpośrednio. Jeżeli drewno posiada grubą warstwę glazury powstałej przy  
obróbce - przygotować przed aplikacją (skontaktuj się z nami). 
 
Szare, niezabezpieczone drewno: 
Wyczyścić za pomocą DECK CLEANER*. W razie konieczności przeszlifować papierem 100. 
 
Zaolejowane drewno – poszarzałe: 
Usunąć olej za pomocą DEEP CLEANER* + DECK CLEANER*. W razie konieczności 
przeszlifować papierem 100. 
 
Malowane, bejcowane lub lakierowane drewno: 
Powłoki alkidowe – usunąć za pomocą MARINE STRIP* + DECK CLEANER*. 
Powłoki akrylowe: skontaktuj się z nami. 
Jak sprawdzić czy drewno posiada zbyt grubą warstwę glazury? 
Pokropić drewno kilkoma kroplami wody. Jeżeli krople nie wchłoną się – warstwa jest zbyt 
gruba. Usunąć mechanicznie lub chemicznie (DEEP CLEANER**). 
 
Ogólne zalecenia: 
Drewno musi być czyste i suche (minimum 3 dni schnięcia przed aplikacją – max wilgotność 
drewna 18%). W dobrym stanie, wolne od zabrudzeń, kurzu, pyłu i jakichkolwiek innych 
zanieczyszczeń. Nie aplikować w bezpośrednim słońcu lub w gorące dni. Należy upewnić się, 
że nie są spodziewane deszcze w przeciągu 24/48 godzin od aplikacji. Wilgotność nie powinna 
przekraczać 50%. Należy pamiętać o porannej rosie. Zasłonić wszystko, czego nie chcemy 
malować. 
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Aplikacja • Nie rozcieńczać! Dobrze wymieszać przez 2-3 minuty za pomocą mieszadła ręcznego. 
Mieszać również od czasu do czasu w trakcie aplikacji. 
• Nałożyć jedną warstwę OWATROL®-ATG zgodnie z kierunkiem słojów. 
• Odczekać, co najmniej 6 godzin (20°C i wilgotność 50%) i nałożyć kolejną warstwę. W pełni 
suchy po  24 godzinach. 
• W przypadku aplikacji natryskowej zaleca się wtarcie produktu pędzlem zaraz po aplikacji, 
aby zapewnić odpowiednią penetrację. 
• Pełne utwardzenie: po 5 dniach. Lekki ruch pieszy po 24 godzinach do 5 dni. Pełny ruch po  
5 dniach. Należy wziąć pod uwagę, że niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czasy 
schnięcia. 

Wydajność 13 m2/litra na warstwę. Wydajność praktyczna zależy od porowatości powierzchni, stanu, 
metody aplikacji, itp. 

Konserwacja Przed jakąkolwiek konserwacją zaleca się wyczyszczenie powierzchni za pomocą  
DECK CLEANER*. Po wyschnięciu (2 dni) nałożyć 2 warstwy OWATROL®-ATG zgodnie z 
instrukcją aplikacji. 

Przechowywanie Minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Trzymać z dala od niskich i wysokich 
temperatur. 

Bezpieczeńswto  Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w MSDS.  

Data wydania 01/2017 
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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 

* Ten sam producent	


