
	
	

 
AQUANETT® 

 ŚRODEK DO USUWANIA OLEJÓW Z DREWNA 

Opis produktu AQUANETT® to środek do usuwania olejów z drewna. Czyści i odszarza powierzchnie 
drewniane. 
Doskonały preparat do właściwego przygotowania drewna do renowacji. 

Właściwości • Przywraca poszarzałemu drewnu jego oryginalny kolor. 
• Eliminuje ślady wpływu warunków atmosferycznych (ciemne plamy, linie które wniknęły 
głęboko w strukturę drewna wraz z olejem). 
• Eliminuje plamy powstałe przez warunki pogodowe, pleśń, rdzę oraz zanieczyszczenie. 
• Odtłuszcza powierzchnię drewna egzotycznego przed zastosowaniem środków do 
olejowania powierzchni tj. DEKS OLJE® D.1* oraz TEXTROL®*. 
• Nie jest agresywny, nie niszczy oryginalnego materiału. 
• Obojętny dla roślin i zwierząt, całkowicie biodegradowalny. 
• Bezwonny i rozpuszczalny w wodzie. 
• Gotowy do użycia. 
• Formuła żelu. 
• Sprawia, że oleje staja się rozpuszczalne w wodzie. 

Główne zastosowanie • Do stosowania na zewnątrz. 
• Zabrudzone i poszarzałe drewno: modrzew, sosna, ipe/lapacho, bangkirai, garapa, 
iroko, teak itp. 
• Powierzchnie poziome (tarasy, meble ogrodowe itp.) oraz powierzchnie pionowe 
(elewacje, okna...). 
• Nie stosować na DĄB I KASZTAN. 

Dane techniczne Zapach: neutralny 
Rozpuszczalnik : woda 
Gęstość w 18°C: 1,03 ± 0,05 
Temperatura aplikacji: od 0°C do 40°C 
Czyszczenie: woda 
Termin ważności : 2 lata od daty produkcji (wrażliwy na wysokie i niskie temp) 
Czas działania : 5 min 

Narzędzia do nakładania Pędzel syntetyczny. 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 

Zaleca się pracę w rękawicach gumowych. Na powierzchniach pionowych pracować z 
góry na dół. 
Zawsze neutralizować za pomocą NET-TROL®*. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Usunąć odchodzące elementy. W razie konieczności zeskrobać poważniejsze zabrudzenia.  

Nakładanie • Dobrze wstrząsnąć lub wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać. 
• Zawsze sprawdzić na małej powierzchni działanie preparatu. 
• Zalecamy użycie gumowych rękawiczek i płaskiej szpachelki. 
• ZAWSZE NEUTRALIZUJ AQUANETT® ŚRODKIEM NET-TROL®*. 
• Nałożyć AQUANETT® na całą powierzchnię. 
• W przypadku powierzchni pionowych pracować z góry na dół. 
• Zostawić środek na 5 min maksimum. 
• Dokładnie spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem (max 60 bar). 
• Ciepła woda ułatwia zmywanie środka. 
• Po spłukaniu AQUANETT® natychmiast neutralizować go NET-TROL®* wg instrukcji 
użycia środka. 
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* Ten sam producent 
 

	
	
 

Wydajność 4-25 m2/L. 
Wydajność zależy od rodzaju powierzchni, usuwanego oleju, temperatury, itp. 

Czyszczenie Woda 

Przechowywanie Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie 
zamkniętym. 
Nie przechowywać w metalowym pojemniku. 

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 

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 
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