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Breng AQUANETT® aan op droog hout. 5 min. 
inwerken. Schrobben en spoelen met water.

Breng NET-TROL® aan op het (nog) 
natte hout. 10/20 min. laten werken. 

Spoelen met water.
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3 4

1

Breng NET-TROL® aan op nat hout. 10/20 min. 
laten werken. Schrobben en spoelen met water. 

W
erkt in 5 m

in

•  Verwijdert oude houtolie uit het hout.
•  Diepe verwijdering van donker geworden  

houtolie, aanslag en maakt deze wateroplosbaar. 
• Biologisch afbreekbare formule. 
• Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen, 
  tuinmeubilair, ...

HOUTOLIEVERWIJDERAAR/HOUTREINIGER VOOR ALLE HOUTSOORTEN
aquanett® (1)(2)

• Simpel reinigen van vergrijsd hout in 10-20 minuten.
• Verwijdert vuil en residuen.
• Biologisch afbreekbare formule.
• Ook toepasbaar op groen geworden steen en kunststof.
• Verwijdert ‘verse’ sporen van tannine.
• Neutraliseert het oppervlak na gebruik van OwatrOl
   DiluNett® en OwatrOl aquaNett®.
• Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen, tuinmeubilair, …
 

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER 
net-trol® (1)

• Stript verf, beits, vernis, etc. zonder krassen.
• Druipt en loopt nauwelijks.
• effectief op hout, PVC, metaal, kunststof, …
• Biologisch afbreekbare formule.
• Maakt de coating wateroplosbaar door simpele, 
   spoelende werking.
• Verdampt en droogt niet gedurende hogere temperaturen.
• reactiveert door bevochtiging.
 

STRIPPER OP WATERBASIS
dilunett® (1)(2)

PrePareren Hout EXTERIEUR

Verwijdert tot 
8 lagen in 1 
applicatie 

• Gebruiksklaar en snelwerkend.
• loopt of zakt niet.
• Na gebruik al na 6 uur overschilderbaar.
• Maakt hout niet donker.
• reageert niet met natuurlijke oliën in het hout.

dSP 800
UNIVERSELE STRIPPER VOOR NAGENOEG ALLE TyPES VERVEN EN cOATINGS

 (1)  Gevaarlijk - Volg de veiligheidsinstructies. 
(2) Behalve eiken, kastanje, red cedar, 
      inlegwerk en aluminium.

• Multifunctioneel op waterbasis.
• Biologisch afbreekbare formule.
• Verdund en onverdund te gebruiken op hout buitenshuis.
• Voorbehandeling bij gebruik van OwatrOl trOPiteCh 
   all-iN-ONe.
• Ook voor het ontglazen van vers geschaafd hout 
   (verwijdert ‘walsglazuur’).

PrePdeck
3 IN 1 AfBIJTEN – ONTGRIJzEN – ONTGLANzEN VAN ALLE HOUTSOORTEN

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van hout-
soorten en -toepassingen binnenshuis, als ook voor kunststof, polyester.
Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of  
roestig staal en gecorrodeerde metalen.
Voor een optimaal schilderresultaat (onder alle omstandigheden) zijn er de Owatrol-additieven, 
(roestwerende) primers, verven en decoratieve verven.

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

Geef hout de kleur 
die het verdient

OWATROL BIEDT TEVENS EEN cOmPLEET ASSORTImENT 
VAN HOOGWAARDIGE PRODUcTEN VOOR 

HET BEHANDELEN EN ONDERHOUDEN VAN:

Hout binnenshuis Hout buitenshuis (Roestig) Staal

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



NIEUW HOUT (verticaal/horizontaal)

ZACHTHOUT (Lariks, Douglas, grenen,vuren, 
Red Cedar, etc) HARDHOUT 

(Ipé, Teak, Robinia, etc)
THERMISCH BEHANDELD

ONDER DRUK 
BEHANDELD HOUT

NIET ONDER DRUK 
BEHANDELD HOUT

VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 % 
•  Stabiliseren met 

SeaSONite® gedurende 
minimaal 6 maanden

•  afwerking: 
aquaDeCKS®, 
aCrYl’aZur®, 
teXtrOl®,  
laSure S.a.S.®, 
teXtrOl® heS,  
SOliD COlOr, 
rustol-Deco of  
trOPiteCh all iN ONe

VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 %
•  Stabiliseren met 

SeaSONite® gedurende 
minimaal 6 maanden

•  afwerking: 
aquaDeCKS®, 
aCrYl’aZur®, 
teXtrOl®,  
laSure S.a.S.®, 
teXtrOl® heS,  
SOliD COlOr, 
ruStOl-DeCO of  
trOPiteCh all iN ONe 

VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 %
Direct op nieuw hout 

• afwerking: aquaDeCKS® 

1e oplossing 
• Voorbehandelen met PrePDeCK 

2e oplossing 
6-12 maanden wachten 

• reinigen met Net-trOl®

3e oplossing 
•  Ontglazen met aquaNett® of 

PrePDeCK (verdund 1:4)
•  Neutraliseren volgens instructie 
• afwerking: aquaDeCKS®,
    aCrYl’aZur®, SOliD COlOr,
    laSure S.a.S.® 
 

Direct op nieuw hout: 
aquaDeCKS®, 
aCrYl’aZur®, 

teXtrOl®, 
laSure S.a.S.®,  
teXtrOl® heS,
 SOliD COlOr, 
ruStOl-DeCO 

trOPiteCh all iN ONe

VERGRIJSD HOUT ‘vergrijsd oppervlak’

ZACHT HARD THERMISCH BEHANDELD

•  reinigen met Net-trOl® 
• afwerking: aquaDeCKS®, aCrYl’aZur®, teXtrOl®, 
    laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, SOliD COlOr, 
    ruStOl-DeCO of trOPiteCh all iN ONe

•  reinigen met Net-trOl® 
•  afwerking: aquaDeCKS®, 

aCrYl’aZur®, teXtrOl®, 
laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, 
SOliD COlOr, ruStOl-DeCO 
of trOPiteCh all iN ONe

•  reinigen met Net-trOl® 
•  afwerking: aquaDeCKS®, 

aCrYl’aZur®, teXtrOl®, 
laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, 
SOliD COlOr, ruStOl-DeCO 

    of trOPiteCh all iN ONe

GEBEITST, GEVERFD, GEVERNISD OF GEOLIED HOUT ‘sterk vervuild’

GEBEITST,GEVERFD,
GEVERNISD

GEOLIED GEBEITST GEOLIED
GEBEITST,GEVERFD,

GEVERNISD 

•  Strippen 1k (verf)systeem
    met DiluNett®***
•  Strippen 2k (verf)systeem
    met DSP 800

•  Verwijderen met 
aquaNett®** 
PrePDeCK

•  Strippen 1k 
(verf)systeem

    DiluNett®***
•  Strippen 2k 

(verf)systeem
    met DSP 800

•  Verwijderen 
met 
aquaNett®**

    PrePDeCK

•  Strippen 1k 
(verf)systeem

    DiluNett®***
•  Strippen 2k 

(verf)systeem
    met DSP 800

•  Verwijderen 
met 
aquaNett®**

    PrePDeCK

•  Neutraliseren volgens instructie 
• afwerking: aquaDeCKS®, aCrYl’aZur®, teXtrOl®, 
    laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, SOliD COlOr, 
    ruStOl-DeCO of trOPiteCh all iN ONe

•  Neutraliseren volgens instructie 
•  afwerking: aquaDeCKS®, 

aCrYl’aZur®, teXtrOl®, 
    laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, 
    SOliD COlOr, ruStOl-DeCO 
    of trOPiteCh all iN ONe

• Neutraliseren volgens instructie 
• afwerking: aquaDeCKS®, 
    aCrYl’aZur®, teXtrOl®,
    laSure S.a.S.®, teXtrOl® heS, 
    SOliD COlOr, ruStOl-DeCO 
    of trOPiteCh all iN ONe

Owatrol oplossingen voor buitenshuis

Nieuw hout kan verontreinigd en vervuild zijn door veelvuldig handelen en transport, alvorens op de plaats van  
bestemming te zijn afgeleverd. reinigen wordt altijd aanbevolen. 
** Behalve op eiken en kastanje.                  *** Behalve op eiken, kastanje en red Cedar.

WATERGEDRAGEN VERzADIGENDE mATTE AfWERKING VOOR ALLE HOUTSOORTEN 
aquadeckS®

• transparante, niet filmvormende afwerking met uV bescherming.
• Kan direct op nieuw hout en droogt snel.
• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en 
   bladdert niet.
• eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
• toepasbaar op o.a. gevelbekleding, chalets, terrassen, …
• in eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine. 

HOOGWAARDIGE VERzADIGENDE ImPREGNEEROLIE VOOR zAcHTHOUT 
textrol®

• Niet filmvormende bescherming met een transparante, matte  
  ‘geoliede uitstraling’.
• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en  
   bladdert niet.
• eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
• toepasbaar op o.a. gevelbekleding, schuttingen, tuinhuizen,  
   chalets, terrassen, …
• leverbaar in 8 houtkleuren die onderling zijn te mengen.

2 IN 1 mATTE BEITS OP WATERBASIS
acryl’azur®

• Primer en afwerking in één.
• Voor alle houtsoorten, binnen en buiten, behalve red cedar.
• Grondlaag en afwerking op basis van acryl- en alkydharsen.
• hoog impregnerend vermogen en beschermt het hout in 
   de diepte.
• uV bestendig, sneldrogend, schimmelremmend en beperkt 
   tanninebloeding.
• extra flexibele filmlaag en beperkt het risico van afbladderen.
• in eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine. 

N I E U W

BEScHERmENDE, SEmI-TRANSPARANTE, zIJDEGLANS HOUTBEITS
laSure S.a.S.® 

• hoog vaste stofgehalte en uV bestendig.
• Voor alle houtsoorten, binnen en buiten, behalve red cedar.
• exterieur en interieur op verticale toepassingen.
• extra flexibele filmlaag; beperkt risico op afbladderen.
• Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.
• in eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine.

N I E U W

• in één applicatie een maximaal indringende afwerking.
• hoog vaste stofgehalte met een verhogende uV-bescherming.
• Niet filmvormende, matte oliefinish.
• Verkrijgbaar in kleurloos, 3 eikenkleuren en teak.
• eenvoudig in gebruik en onderhoud zonder schuren of strippen.
• Voor toepassingen buitenshuis, horizontaal en verticaal.
• Bij uitstek geschikt voor red cedar, redwood, grenen, vuren, ... 
   Niet op exotische hardhoutsoorten!
• toepasbaar op o.a. gevelbekleding, tuinhuizen, schuttingen, 
   terrassen, ...

HOUTVERzADIGER VOOR zAcHTHOUT IN SLEcHTS ééN APPLIcATIE
textrol® HeS

• langdurige bescherming zonder primer.
• resistent tegen slechte weersomstandigheden.
• Bladdert niet door slijtage, ook niet op loopoppervlakken.
• eenvoudig aan te brengen op alle houtsoorten en hout-
   toepassingen.
• Productgarantie van 5-15 jaar (zie garantielimiet op de 
   verpakking).
• in nagenoeg alle kleuren (via de mengmachine) leverbaar.

DEKKENDE mATTE AfWERKING VOOR ALLE OPPERVLAKKEN 
Solid color (ScS)

• uitstekende verduurzaming met een verbeterde  
   uV-bescherming, die niet zwart wordt.
• reukarm, niet filmvormend en sneldrogend.
• leverbaar in 7 aansprekende kleuren.
• Voor zowel nieuw als bestaand hout.
• Voor horizontale en verticale toepassingen.
• te gebruiken in combinatie met PrePDeCK.

troPitecH all in one
SEmI-TRANSPARANTE, GEKLEURDE BEScHERmING EN AfWERKING 
VOOR HOUTEN TERRASSEN EN GEVELBEKLEDING

DEcORATIEVE VERf 
ruStol-deco

• (anti roest) verf voor nagenoeg alle ondergronden, bijv. kunststof, 
  hout, ferro en non-ferro metalen, …
• Kan tevens direct op een roestig oppervlak.
• Flexibel, barst niet.
• Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.
• in nagenoeg alle kleuren (via de verfmengmachine) leverbaar.
• hittebestendig tot 175°C.


