
Naast bovenvermelde productgroepen biedt Owatrol ook producten aan voor het onderhouden van 
kunststof en polyester. Tevens bevat het Owatrol programma additieven en hulpmiddelen voor het 
optimaal schilderen onder alle omstandigheden.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. 
Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owatrol.nl .

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.

Extra informatiE

Vintage roest- en 
craquelé-effecten

www.owatrol.nl

beschrijVing Van de 
producten

PrimEr voor gladdE oPPErvlakkEn (aluminium, vErzinkt 
mEtaal, glas, kunststof, kEramiEk. rvs…), noodzakElijk 
om EEn goEdE hEchting tE krijgEn.

absoLute priMer

isolErEndE grondlaag voor zuurgEvoEligE (bijv. bloEdEndE 
houtsoortEn) En zEEr PorEuzE oPPErvlakkEn.

bLocKing priMer

owatrol biEdt tEvEns EEn comPlEEt assortimEnt 
van hoogwaardigE ProductEn voor 

hEt bEhandElEn En ondErhoudEn van:

hout buitenshuis hout binnenshuis

rEactiEvE vErf voor hEt crEërEn van dEcoratiEvE EffEctEn(*) 
in combinatiE mEt dE hiErvoor bEstEmdE activator.
(*) Rust – CoppeR – BRonze 

reactiV LeaF

nEutralisEErt dE wErking van hEt zuur in dE activator, 
stoPt dE rEactiE En fixEErt hEt gEwEnstE rEsultaat.

spirit seaLer

mattE vErnis oP watErbasis.
naturaL Varnish

nEutralisEErt En bEschErmt dE dEcoratiEvE EffEctEn 
in EEn zijdEglans of hoogglans afwErking. 
voor EEn Extra bEschErming afwErkEn mEt oxid vErnis.

rustoL oWatroL oiL

klEurlozE mEtaalvErnis voor ExtEriEurE bEschErming. 
altijd in combinatiE mEt rustol owatrol oil gEbruikEn. 
lEvErbaar in mat, zijdEglans En hoogglans.

oXid Vernis

(roestig) staal

activator voor hEt crEërEn van roEst-, koPEr- of brons-
EffEctEn

rust/copper/bronZe spirit

owachem b.V. – Waalwijk – 0416 347958
 info@owatrol.nl – www.owatrol.nl – www.owachem.nl



1. Breng een laag CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan na vermenging 
 met een universele of watergedragen kleurstof (5%).
2. Na minimaal 4 uur de eindlaag CRACKLE SPIRIT-stap 2
 aanbrengen, ook na vermenging met bovenvermelde 
 kleurstof (5%). Kies voor de eindlaag een 
 kleur die contrasteert met de eerste laag.
3. Laten drogen. Het craquelé-effect 
 verschijnt vanzelf.

dEcoratiEvE modErnE craQuElÉ-EffEctEn

1. De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn, 
 anders een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
2. Breng een royale laag ANTIK CRACKLE aan op het 
 oppervlak.
3. Minimaal 6 uur laten drogen. Product mag nog wat 
 ‘plakkerig’ blijven.
4. Een afwerklaag op waterbasis (patine of verf) 
 aanbrengen. Deponeer deze her en der op het 
 oppervlak (‘lege’ plekken is geen probleem en 
 kruislings aanbrengen en uitstrijken is niet nodig). 
5. Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
6. Voor nog verouderde effecten heet water waar 
 gewenst aanbrengen en de afwerklaag hier en daar 
 verwijderen.
7. Voor extra bescherming afwerken met NATURAL 
 VARNISH.

1. De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn, anders 
een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
2. Breng een laag pure, kleurloze CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan.
3. Na minimaal 4 uur een laag CRACKLE SPIRIT-stap 2 als 
eindlaag aan.
4. Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
5. Na 4 uur een afwerklaag op waterbasis (patine of verf) 
aanbrengen en deze wegvegen tot het gewenste resultaat is 
verkregen.

antiEkE craQuElÉ-EffEctEn

eenVoudige stappen 
naar Moderne en craqueLé-

eFFecten

voor EEn gEPatinEErdE uitstraling

Op metaal, koper of brons brengt u direct de RUST 
SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT aan.

Op andere materialen dient u eerst een laag 
REACTIVE LEAF RUST, REACTIVE LEAF COPPER of 
REACTIVE LEAF BRONZE aan te brengen.

staP 2. crEërEn van EEn roEst-, 
koPEr- of bronsEffEct

De aangemaakte roest, koper of brons zal zich op 
natuurlijke wijze verder ontwikkelen. De vorming 
van roest, koper of brons kan worden gestopt en 
geneutraliseerd:
- Met SPIRIT SEALER en NATURAL VARNISH voor 
 een matte, beschermde uitstraling.
- Met RUSTOL OWATROL OIL voor een zijdeglans/
 hoogglans afwerking. 
- Voor extra bescherming afwerken OXID VERNIS(*).

 (*) Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans

staP 3. nEutralisErEn En bEschErming

• Glad oppervlak (aluminium, verzinkt metaal, glas, 
 kunststof, keramiek. rvs…)
 - Breng de grondlaag ABSOLUTE PRIMER aan voor 
  een goede hechting.
 - Laten drogen.

• Zuurgevoelig oppervlak (hout….)
 - Breng de isolerende primer BLOCKING PRIMER aan.
 - Laten drogen.

staP 1. PrEParErEn van dE ondErgrond

in enKeLe eenVoudige 
stappen een decoratieF 
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Welk oppervlak
Onbehandeld  

oppervlak (staal, 
ijzer, gietijzer… / 
koper of brons).

Glad oppervlak: alumi-
nium, verzinkt metaal, 
kunststof, glas, kera-
miek, roestvrij staal…

Karton, pleister-
werk, gipskarton-

platen, papier, 
baksteen…

Gevoelig oppervlak: 
hout, kunststof. 

1
 Bereid het  
oppervlak voor

2 
Creëer de 
decora-
tieve  
effecten

3
Bescherm het  
oppervlak

Reinigen 
en stofvrij 

maken 

stofvrij 
maken 

grondlaag

Absolute 
Primer

Zorgt voor een  
goede hechting

isolerende primer

Blocking 
Primer

 
Zuurgevoelige oppervlakken  
(noodzakelijk op eik, kastanje 

en red cedar).


