
	
	

 
OWANETT* 

 KONCENTRAT NA CZARNE PLAMY 

Opis Czyści, odtłuszcza i odblokowuje. Usuwa osady oleju i węgla. Formuła koncentratu.  

Właściwości • Rozpuszcza i usuwa tłuszcz, oleje mineralne, smary i zabrudzenia z silników. 
• Usuwa przypadkowe wycieki olejów i węglowodorów, których nie można zebrać 
standardowymi metodami. 
• Nie zostawia żadnych tłustych warstw po spłukaniu. 
• Rozpuszcza i emulguje. 
• Formuła koncentratu – bardzo ekonomiczny. 

Podstawowe 
zastosowanie 

• Zęzy, silniki, części mechaniczne. 
• Kadłuby, pokłady… 

Dane techniczne pH: pomiędzy 12 a 13 
Ciężar właściwy w 20°C: 1.08 ± 0.02 

Przygotowanie 
powierzchni 

Osłonić powierzchnie, na których nie chcemy stosować preparatu. Zaleca się wykonanie próby 
w niewidocznym miejscu. Założyć ubranie ochronne: rękawice, gogle, itp. Przy aplikacji 
natryskowej ustawić dyszę tak, aby nie tworzyć mgiełki natryskowej. NIE STOSOWAĆ w 
postaci nierozcieńczonej. 

Narzędzia do nakładania • Pędzel 
• Spryskiwacz ogrodowy 

Rozcieńczanie • Brudne powierzchnie: 1 części OWANETT do 20 części wody 
• Bardzo brudne powierzchnie: 1 część OWANETT do 10 części wody 
• Koncentrat: Stosować wyłącznie po rozcieńczeniu. 

Aplikacja Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami powyżej. Dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć 
tak, aby mieć pewność, że OWANETT jest odpowiednio wymieszany z wodą. Nałożyć preparat 
na powierzchnię za pomocą pędzla, gąbki lub spryskiwacza ogrodowego. Delikatnie poruszyć 
zabrudzoną powierzchnię pędzlem. Odczekać 10 minut (max). Dokładnie spłukać powierzchnię 
czystą wodą używając węża, myjki ciśnieniowej lub wiadra i gąbki (często zmieniać wodę). W 
razie konieczności powtórzyć proces. 

Czyszczenie narzędzi Woda 

Przechowywanie Trzymać z dala od wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Dokładnie zamknąć 
pojemnik. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. 

Bezpieczeństwo Informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w karcie MSDS. Trzymać z dala od dzieci.  
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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 

* "Niebezpieczny" 
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