
ΕΠΙΛΕΞΤΕ OWATROL®

Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

OWATROL® OIL
S P E C I A L I T Y
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Τι είναι το  
OWATROL® OIL ;
Το OWATROL® OIL είναι ένα διεισδυτικό, ιδιαίτερα εμποτιστικό 

λάδι το οποίο έχει την ιδιότητα να σταθεροποιεί τη σκουριά και 

να αναστέλλει την εξάπλωσή της. 

Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες 

αλλά και να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετο σε αλκυδικά ή με 

βάση το λάδι χρώματα ενός συστατικού.

Όταν εφαρμοστεί απευθείας σε σκουριασμένη επιφάνεια 

δημιουργεί ένα ανθεκτικό, ελαστικό στρώμα που απομακρύνει 

την υγρασία και τον αέρα από το σκουριασμένο μέταλλο, έτσι 

ώστε να σταματήσει η σκουριά.

Όταν χρησιμοποιηθεί σαν πρόσθετο 

προσδίδει αντισκωριακές ιδιότητες στα 

χρώματα και βελτιώνει την ποιότητα, την 

αντοχή και την ελαστικότητα τους.
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εφαρμογής



Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του OWATROL® OIL ;

Σε τι επιφάνειες μπορούμε να εφαρμόσουμε το OWATROL® OIL ;

• Σταματάει, σταθεροποιεί και μονώνει σκουριασμένες επιφάνειες.
•  Εύκολο στο πέρασμα.
•  Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες.
•  Εισχωρεί βαθιά σε σκουριασμένες επιφάνειες, απομακρύνοντας την υγρασία 

και τον αέρα.
•  Δημιουργεί ένα σταθερό στρώμα πάνω στο οποίο μπορούν να περαστούν 

απευθείας άλλα χρώματα.
•  Διατηρεί το φυσικό χρώμα της σκουριάς, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τεχνοτροπίες “πατίνα” και περιπτώσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε την 
όψη του «σκουριασμένου» σε διάφορα αντικείμενα και να δώσουμε την όψη 
του «παλαιωμένου».

•  Μονώνει και προστατεύει την επιφάνεια από περαιτέρω διάβρωση.
•  Συμβατό με όλα τα αλκυδικά και με βάση το λάδι χρώματα.
•  Μπορεί να περαστεί και πάνω σε μη σιδηρούχα μέταλλα όπως αλουμίνιο, 

χαλκός, γαλβανιζέ κτλ.
•  Χρησιμοποιείται και ως πρόσθετο σε χρώματα κυρίως αλκυδικά και με βάση το 

λάδι ενός συστατικού, τους προσδίδει αντισκωριακές ιδιότητες και διευκολύνει 
το πέρασμά τους κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως πχ πολύ κρύο, 
ζέστη, αέρας.

•  Μπορεί να επικαλυφθεί και με βερνίκι (OXID VERNIS) προκειμένου να 
προστατευθεί η σκουριασμένη «όψη» σε σκουριασμένες επιφάνειες.

•  Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
•  Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
•  Απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες.
•  Σε βαμμένες επιφάνειες που έχουν εμφανίσει σημεία σκουριάς.
•  Σε σασί αυτοκινήτων και σκουριασμένους σκελετούς σε μηχανές, ποδήλατα, 

scooter κτλ.
•  Μεταλλικές κατασκευές, κιγκλιδώματα, σωλήνες, σχάρες, σκάλες ...
•  Μηχανήματα, εξαρτήματα κινητήρων, τρέιλερ ...
•  Σε μη μεταλλικές επιφάνειες όπως τα ανοξείδωτα, τα νίκελ, τον μπρούντζο, 

τα αλουμίνια.
•  Σε ξύλινες επιφάνειες, στεγνές, πορώδεις και μαλακές.@
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Πως το Owatrol® Oil 
σταθεροποιεί τη σκουριά: 
Αποβάλλει τον αέρα και την υγρασία

Το Owatrol® Oil διεισδύει με μεγάλη ταχύτητα 
μέσα στις επιφάνειες πάνω στις οποίες 
εφαρμόζεται. Αυτός ο εμποτισμός εξαπλώνεται 
σε όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα προς τα 
κάτω. Η εξαιρετική δύναμη της διείσδυσης, το 
μεταφέρει μέσα και γύρω από τους πιο βαθείς 
και πιο λεπτούς κόκκους σκουριάς. Έτσι, το 
Owatrol® Oil εκτοπίζει τον αέρα και την υγρασία 
και μετατρέπει τη σκουριά σε ένα αδιάβροχο 
προστατευτικό μονωτικό στρώμα πάνω στο 
οποίο μπορεί να περαστεί και χρώμα.

σίδερο

Owatrol® και σκουριά

Το Owatrol® Oil
εξαπλώνεται γρήγορα
Μία μόνο σταγόνα OWATROL OIL εξαπλώνεται σε μια περιοχή 
περίπου 150 φορές μεγαλύτερη από το αρχικό του μέγεθος.

Το Owatrol® Oil
διαθέτει εξαιρετική 
ικανότητα εξάπλωσης

Μετά από 

15 
λεπτά

Μετά από 

55 
λεπτά

Owatrol® Oil
Προστατεύει τα σκουριασμένα Μέταλλα

Τι είναι σκουριά;
Η σκουριά περιέχει αέρα και υγρασία

Οι σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου είναι το 
αποτέλεσμα μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης, 
η οποία έχει καταστρέψει την πραγματική 
σύσταση του μετάλλου. Αυτή η σκουριασμένη 
και εξαιρετικά απορροφητική επιφάνεια 
απορροφά υγρασία και αέρα, παγιδεύει 
διαβρωτικά υγρά, τα οποία συνεχώς τρώνε όλο 
και βαθύτερα το εκτεθειμένο μέταλλο.

σίδερο

σκουριά
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Πως εφαρμόζεται το OWATROL® OIL ;

 Ως τελική στρώση : Πρόσμιξη 5-20% ανά λίτρο.

 Ως ενδιάμεση στρώση : Πρόσμιξη ως 30% ανά λίτρο.

 Ως πρώτο χέρι : Πρόσμιξη ως 50% ανά λίτρο.

Χρήση ως ενισχυτικό χρώματος

 1 -  Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή, χωρίς λάδια και λίπη.

 2 -  Περάστε το Owatrol® Oil με ένα πινέλο, ρολό ή δια ψεκασμού.

 3 -  Αφήστε το να στεγνώσει (24 ώρες τουλάχιστον).

Για πρόληψη και προστασία

 1 -  Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή, χωρίς λάδια και λίπη.

 2 -  Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια έτσι ώστε να αφαιρέσετε όλα τα χαλαρωμένα και 
σαθρά κομμάτια σκουριάς και χρώματος. Μην απομακρύνετε τη σκληρή σκουριά.

 3 -  Περάστε το Owatrol® Oil μέχρι κορεσμού, νωπό πάνω σε νωπό, με ένα πινέλο, 
ρολό ή δια ψεκασμού.  

 4 -  Αφήστε το να στεγνώσει (24 ώρες τουλάχιστον).

 5 -  Μπορείτε εν συνεχεία να το αφήσετε ως έχει, ή να περάσετε βερνίκι (OXID  
VERNIS) ή και να περάσετε χρώμα μαζί με το OWATROL OIL ως πρόσθετο.

Σε σκουριασμένες επιφάνειες
©
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a trademark

Διαθέσιμες 
συσκευασίες 

1L5L 500ml Σπρέι 
300ml


