
 
  

   

Owatrol® Olie  
Kan direct op roestig staal worden aangebracht. Is 
overschilderbaar met één-component systemen, 
welke met terpentine zijn te verdunnen. 
O.a. toepasbaar op schepen, (klassieke) auto’s, 
balken, hekwerk etc. 
 
Al meer dan 65 jaar speelt Owatrol® Olie een 
belangrijke rol bij het optimaliseren van onderhoud en 
schilderwerk van alle soorten oppervlakken. Nu, meer 
dan ooit, zorgt Owatrol® Olie ervoor dat veel moeilijke 
klussen, op een milieuvriendelijke manier, gemakkelijker 
kunnen worden geklaard. “Owatrol® Olie HOORT ERBIJ”
 
 
Stalen oppervlakken kunnen variëren van lichte 
vliegroest tot zwaar geroest en aangetast. Menies en 
primers (net zoals primers voor hout) zijn ontworpen om 
op gladde, schone oppervlakken te worden aangebracht. 
Men kan hiervan dus niet verwachten dat de werking op 
roestig staal net zo goed is. Owatrol® Olie moet altijd 
aan menie en primer worden toegevoegd om er zeker 
van te zijn dat poreuse roest wordt verzegeld tot op het 
basismateriaal. Op plaatsen die niet met kwast of roller 
zijn te bereiken kan Owatrol® Olie worden gespoten om 
nieuwe roestvorming sterk te verminderen.  
 
- Oud geroest staal:  
Verwijder losse roest, roestschilfers en losse en 
gebladderde verf (zeer lichte roest kan blijven zitten). 
Het oppervlak moet droog en vrij van olie en vet zijn. 
Verzadig het oppervlak met de pure Owatrol® Olie of 
met een mengsel van 50% Owatrol® Olie en 50% 
menie of primer. Als het oppervlak verzadigd is 
verschijnt een gelijkmatige glans. Controleer, voordat 
deze laag is uitgehard, het oppervlak en verwijder 
roestschilfers en verfresten, die door de Owatrol® Olie 
zijn losgemaakt. Owatrol® Olie zal goed hechtende, 
oude verflagen niet losmaken. Waar niet hechtende 
verflagen wel zijn losgeraakt herhaalt u de 
bovenstaande behandeling. Laat alles 24 uur drogen en 
breng dan uw verdere verfsysteem aan.  
 
- IJzeren en/of stalen oppervlakken die slechts 
plaatselijk of licht geroest zijn:  
Verwijder vuil, olie en vet. Het oppervlak moet droog 
zijn. Goed hechtende, granulaire roest hoeft niet te 
worden verwijderd. Meng 1 deel Owatrol® Olie met 2 
delen menie of primer om penetratie te laten 
plaatsvinden en roestvorming te stoppen.  
 
- Nieuw, ongeverfd, roestig staal:  
Verwijder losse roest en roestschilfers. Het oppervlak 
moet vrij van olie en vet zijn. Breng Owatrol® Olie puur 
op of meng de Owatrol® Olie 50/50% met menie of 
primer. Controleer het oppervlak voordat deze laag is 
uitgehard en verwijder eventueel losgekomen 
roestdeeltjes voordat u het verdere verfsysteem 
aanbrengt.  
 
- Schoon, gestraald of nieuw staal dat niet roestig 
is en waarvan de walshuid is verwijderd:  
Breng een mengsel op van 25% Owatrol® Olie en 75% 
menie of primer.  
 

 Dagelijkse toepassingen:  
- Het beschermen van staal buitenshuis. Roest tast staal 
en ijzer aan dat in afwachting van verwerking 
buitenshuis wordt opgeslagen. Vele bedrijven en 
scheepswerven gebruiken pure Owatrol® Olie. Het 
beschermt tegen roest door vocht en lucht van het 
basismateriaal af te scheiden. Eén enkele laag pure 
Owatrol® Olie beschermt het ongeverfde stalen 
oppervlak doeltreffend tegen alle weersinvloeden 
gedurende vele maanden. Wanneer geverfd moet 
worden hoeft Owatrol® Olie niet te worden verwijderd, 
omdat het een ideale basis vormt om optimale hechting 
van menie of primer te waarborgen.  
- Bescherm tuingereedschap, meubelen, hekken, 
roosters en alle andere ongeverfde oppervlakken tegen 
roest. De te beschermen oppervlakken moeten schoon 
en droog zijn voordat Owatrol® Olie puur wordt 
opgebracht. Breng voldoende aan om het gehele 
oppervlak “nat” te maken en te doordrenken. Laat 
Owatrol® Olie minimaal 24 uur drogen voordat u het 
behandelde weer in gebruik neemt.  
 
Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie 
verstrekt; de fabrikant/importeur is niet 
aansprakelijk voor het gebruik van de producten, 
omdat deze niet onder zijn toezicht werden 
toegepast.  
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