OWATROL ®-ATG

Voedende houtbescherming met versterkte uv-remmers en een antislipsysteem, voor scheepsdekken, pontons,
zwembadranden in teak, ipé… Lichte teakkleur.

Eigenschappen

•	Slipvaste beits voor buiten, voor alle houtsoorten, beschermt tegen weersinvloeden (vergrijzing...).
•	Bevat slipvaste microparels op basis van gemicroniseerd polypropyleen (grootte van de deeltjes: 100
micron).
•	Duurzame bescherming en mooie afwerking. Bewaart de natuurlijke houtglans, voorkomt grijs worden.
•	Zeer gemakkelijk aan te brengen.

Toepassingen

Buiten.
Alle houten constructies (nieuwe of bestaande) in een maritieme of andere omgeving. Exotische, dichte
houtsoorten. Geborstelde of geschaafde afwerking.

Technische
kenmerken

Afwerking: Zijdeglanzend
Bindmiddel: Alkydhars
Oplosmiddel: Solvent
Densiteit (bij + 20°C): 0,91 ± 0,03
Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof
Vastestofgehalte: 40 % ± 2
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Verwerkingstemperatuur: Min. 5°C, max. 30°C
Droogtijd (gegevens bij +20°C en 60 % relatieve vochtigheid): Minimaal 24 u. Volledig droog: na 5 dagen.
Verpakkingen: 2,5 L
Kleuren:
KLEURLOOS*

HELDER TEAK*

VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 385 g/L VOS.
Rendement: ± 13 m²/L per laag

Gereedschap

Verfborstel, rol, pistool.

Verwerkingsadvies

Nieuw hout:
Het product direct aanbrengen. Als het hout nog een fabrieksglans heeft (waardoor het product niet goed in
het hout kan dringen omdat de poriën afgesloten zijn), dan heeft de ondergrond eerst een voorbehandeling
nodig (contacteer ons).
Onbehandeld vergrijsd hout:
Reinigen met DECK CLEANER**. Indien nodig, het hout licht schuren (korrel 100).
Vergrijsd (met olie) behandeld hout:
Olielagen verwijderen met het systeem AQUANETT®** + DECK CLEANER**. Indien nodig, het hout licht schuren
(korrel 100).
Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:
- Bestaande deklaag op solvent- of alkydbasis: verwijderen met het systeem MARINE STRIP** + DECK
CLEANER**.
- Bestaande deklaag op waterbasis: contacteer ons.
Hoe nagaan of het hout nog een fabrieksglanslaag heeft?
Doe de druppeltest om na te gaan of het hout impregneerbaar is (open poriën/fabrieksglans weg). Breng een
druppel water op het hout aan. Als het water niet in het hout dringt, is het hout nog niet impregneerbaar.
De aanwezige glanslaag moet op een natuurlijke manier (afschuren / afborstelen) of op een chemische manier
(AQUANETT®**) worden verwijderd.
Het hout moet schoon, gezond en droog zijn (3 dagen zonder regen - maximale houtvochtigheid 18 %). Het
moet voorbereid worden volgens de regels van het vak en de geldende normen zodat de ondergrond vrij is van
stof, schimmel, vetvlekken en vorige afwerkingslagen.
Niet aanbrengen in de volle zon tijdens de warmste uren van de dag. De eerste 24/48 uur nadat het product is
aangebracht mag het niet regenen.
Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50 % bedragen. Opletten voor ochtenddauw.
Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.

* Kleuren zijn indicatief en niet contractueel. De definitieve kleurschakering kan afwijken van de originele.

Productbeschrijving

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht

ANTISLIPBEITS

•	Niet verdunnen voor of tijdens het gebruik. Het product gedurende 2 tot 3 minuten goed mengen met een
aangepaste elektrische verfmenger. Tijdens het aanbrengen, indien nodig opnieuw mengen.
• Een laag OWATROL®-ATG aanbrengen over de volledige lengte van de plank, in de richting van de houtvezels.
•	Minimaal 6 uur laten drogen (bij 20°C en 65 % R.V.) om de tweede laag aan te brengen.
Volledig droog na 24 uur.
•	Als het product met een verfspuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook na te strijken. Zo
dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal.
•	Volledig droog: na 5 dagen.
Ingebruikname van het scheepsdek of het ponton: licht beloopbaar na 24 uur en gedurende 5 dagen. Normaal
beloopbaar na 5 dagen.
De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.

Rendement

Ongeveer 13 m² per liter per laag. Het praktische rendement hangt af van het type en de staat van de
ondergrond, van de houtsoort en van de manier waarop het product wordt aangebracht.

Reiniging
gereedschap

Meteen na gebruik het materiaal met een oplosmiddel type white spirit reinigen.

Onderhoud

Bij verkleuring of grijs geworden hout (laattijdig onderhoud), altijd eerst reinigen met DECK CLEANER**. Laten
drogen (2 tot 3 dagen) en afhankelijk van de staat van de ondergrond over de volledige oppervlakte één tot
twee lagen OWATROL®-ATG aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing. Strippen of zandstralen is niet nodig.

Houdbaarheid

Minstens 1 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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** Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OWATROL®-ATG is een merk van

OWACHEM B.V.

ADFIELDS

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Verwerking

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

