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Toote kirjeldus POLYTROL®, mis ei sisalda silikooni, on sügavimmutusõli, mis taastab geelkatte, plasti, metalli jms pindade 
esialgse välimuse. Tugevaks, kauakestvaks ja painduvaks pealiskihiks kuivades tungib POLYTROL® 
sügavale, taasniisutades pigmente ja taastades nii värvi ja sära, mis on päikesekiirguse, vihma ja saaste 
tõttu tuhmunud. Katmata metallidel taastab POLYTROL® läike ning kaitseb korrosiooni eest. 

Omadused • Taastab tuhmide ja kulunud pindade värvi ja välimuse. 
• Värskendab ja täiustab tuhmunud marmori, hauakivide, paekivi ja tellise, sh terrakotaplaatide värvi. 
• Taastab ilmastiku mõjul tuhmunud, kulunud ja kuivanud värvipinna värskuse. 
• Tänu sellele ei ole vaja kasutada vahasid ega poleeraineid, mis kinnituvad üksnes pinnale ning kuivavad 

sealt kiiresti ära. 
• Taastab poleeritud metalli läike ja kaitseb seda. 
• Lihtne peale kanda. Lihtne hooldada. 
• Kaitseb korrosiooni eest. 

Peamised kasutusalad • Sobib klaaskiule (klaasplast), plastile, värvitud pinnale, tellistele... 
• Metallid – kroom, messing, pronks, roostevaba teras, alumiinium... 
• Autode põrkerauad, paadid, aiamööbel, aknaluugid... 
• Horisontaalsed või vertikaalsed pinnad. 

Tehnilised andmed Viimistlus: Läbipaistev 

Aine tüüp: Alküüdvaigud 

Lahusti tüüp: Lahusti 

Viskoossus: Vedel 

Suhteline tihedus (20 °C juures): 0,857 ± 0,05 

Füüsikaline olek: Vedel 

Tahke aine sisaldus: 33% ± 2 

Tuleohtlikkus: Ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuks. 

Leekpunkt: > 60 °C 

Säilivusaeg: Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat. 

Mahuti suurus: 250 ml, 500 ml, 1 L, 20 L 

Värvus: Merevaigukarva 

Kuivamisaeg: 24 tundi, olenevalt õhutemperatuurist ja õhuniiskusest. 

LOÜ: Pole kohaldatav 

Pealekandmise vahendid Pintsel 
Lapp 
Lihvpadi 
Terasvill (000 või 0000) 

Hea pealekandmistava Katke kaitsekihiga kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda.  
Kanda peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 5–35 °C. 
Ärge kandke peale otsese päikesekiirguse käes ega otse kuumadele pindadele. 
Jälgige, et liigne POLYTROL® ei kuivaks pinna külge ega moodustaks kelmet. 
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* Sama tootja 

 

Pinna ettevalmistamine Üldjuhised 
Pind peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla mustust, rasva, määrdunud kohti ega hallitust. 
Igasugune vaha, poleeraine, silikoon jms tuleks täielikult ja põhjalikult eemaldada. 
Hallituse kõrvaldamiseks töödelge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50.  
Hõõruge lahus pinnale ning laske 10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult. 

Plast, geelkattega pinnad, tellis, värvitud pinnad jms 
Puhastage pind sooja seebiveega või tootega NET-TROL®*. 
Loputage põhjalikult ja laske kuivada vähemalt 24 tundi, olenevalt pinnast. 

Kivi, tellis jms 
Puhastage pind tootega NET-TROL®*. 
Loputage põhjalikult ja laske kuivada vähemalt 24 tundi, olenevalt pinnast. 
Metall 
Puhastage pind tootega PURA-TROL* ja loputage põhjalikult. Jätke vähemalt 24 tunniks kuivama. 

Pealekandmine Üldjuhised 
Töötage selliste alade kaupa, mida õnnestub üleni katta 10–20 minutiga. 
Kui pind imab POLYTROL®-i ebaühtlaselt, s.t jätab nii matte kui ka läikivaid laike, siis kandke liigne õli 
läikivatelt kohtadelt üle mattidele kohtadele. 
Pühkige liigne POLYTROL® ära puhta, ebemevaba lapiga enne kui see nakkuvaks muutub. Läikivama pinna 
saamiseks poleerige pinda ebemevaba poleerimislapiga. 

Plast, geelkattega pinnad, tellis, värvitud pinnad jms 
Kandke POLYTROL® pintsli või lapiga pinnale rohke ja ühtlase kihina. Laske 10–20 minutit mõjuda. 
Pühkige liigne POLYTROL® ära puhta, ebemevaba lapiga. Jätke kuivama. 

Kivi, tellis jms 
Kandke POLYTROL® pintsli või lapiga pinnale rohke ja ühtlase kihina. Laske 10–20 minutit mõjuda. 
Pühkige liigne POLYTROL® ära kas pintsli või puhta, ebemevaba lapiga. Jätke kuivama. 

Metall 
Immutage lihvpadi või terasvill POLYTROLiga ning kandke pinnale kergelt hõõrudes.  
Laske 10–20 minutit mõjuda. 
Pühkige pind lapiga üle, eemaldage kõik jäägid.  
Poleerige pind pehme ebemevaba lapiga. Jätke kuivama. 
Märkus. POLYTROL® ei ole pinnakate. Selle koht on pinna sees, mitte pinna peal. Pinna külge kuivanud 
POLYTROL®-i saab eemaldada tootega DILUNETT®*. 

Katvus 18 m2 liitri kohta. 
Tegelik katvus oleneb pealekandmise viisist ning pinna tüübist, tekstuurist ja poorsusest. 

Piirangud Ärge kasutage POLYTROL®-i valgetel pindadel. 

Hooldus Hooldus on vajalik siis, kui POLYTROL®-iga töödeldud pind näitab tuhmumise märke. Valmistage pinnad 
ette ja töödelge uuesti, järgides ülaltoodud juhiseid. 

Puhastamine Vedeldiga. 
Märkus. POLYTROL® ei ole kergesti süttiv, kuid POLYTROL®-iga immutatud lapid, terasvill jms võivad 
siiski iseeneslikult süttida, kui need on valesti jäätmestatud. Lapid, terasvill jms tuleb enne olmejäätmete 
hulka viskamist immutada veega või panna veega täidetud suletud mahutisse. Lapid võib enne 
äraviskamist kuivama laotada. 

Ladustamine Üle jäänud POLYTROL® tuleks ümber valada väiksemasse, õhutihedasse suletud metall- või 
klaasmahutisse. Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest. 

Üldteave Hoolitseme selle eest, et tehnilisel andmelehel olev teave oleks täpne. OWATROL International ei saa 
tagada toote kasutamise tulemusi, kuna me ei saa mõjutada neid tingimusi, kus meie tooteid kasutatakse. 
Nõu ja lisateavet küsige meie tehniliselt osakonnalt kas e-posti aadressil info@owatrol.com või OWATROL-i 
kohalikult esindajalt. 
Ülaltoodud teave on väljaandmise kuupäeval õige. 
Kõiki teisi selles dokumendis mainitud OWATROL-i tooteid tuleb kasutada tootesildi juhiseid ja tehnilise 
andmelehe teavet järgides. 

Ohutus Lugege läbi ohutuskaart, mille leiate veebilehelt www.owatrol.ee ning pakendil olev tekst. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

Väljaandmise kuupäev Aprill 2016 
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Siit leiate kõik meie lahendused: 

www.owatrol.ee 


