
GROUPE

Χρησιμοποιείται για 
πάνω από 60 χρόνια 
σε όλο τον κόσμο, 
Η Owatrol έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό 

ρόλο στην εσωτερική και εξωτερική συντήρηση 

χρωμάτων για τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τώρα, περισσότερο 

από ποτέ, η Owatrol® παρέχει πολλούς νέους 

τρόπους για να κάνει μια μεγάλη ποικιλία από 

σκληρές εργασίες ευκολότερες.

Κανένα σπίτι ή κατάστημα δεν θα πρέπει να 

είναι χωρίς αυτή.

OWATROL® OIL 
ιστοσελ ίδα

βίντεο

www.po l y c h rom . g r

OWATROL® OIL

www .po l y c h rom .g r  -  owa t ro l - o i l . i n fo 

a trademark

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ 
ΣΚΟΥΡ Ι Α Σ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
OWATROL® OIL
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18536
ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30 2104294271 / +30 2104294485
Fax: +30 2104294272
e-mail: spolymen@otenet.gr
Internet site: www.polychrom.gr

 @owatrolgreece
 OwatrolGreece

ΠΑ
ΡΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ



OWATROL® OIL  ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Σκουριά που αντιμετωπίζεται με 
Owatrol: 
Αποβάλλει τον αέρα και την υγρασία

Το Owatrol® Oil εμποτίζει με μεγάλη ταχύτητα 
τις 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.

Το Owatrol® Oil εκτοπίζει τον αέρα και την 
υγρασία και μετατρέπει τη σκουριά σε ένα 
αδιάβροχο προστατευτικό στρώμα, που είναι 
μια ιδανική βάση για το χρώμα.

σίδερο

Owatrol και σκουριά

Το Owatrol® Oil  
εξαπλώνεται γρήγορα
Μία μόνο σταγόνα Οwatrol διαχέεται σε μια περιοχή περίπου 150 φορές 
του αρχικό του μέγεθους.

Το Owatrol® Oil διαθέτει 
εξαιρετική ικανότητα εξάπλωσης

Μετά από  

15 
λ επτά

Μετά από  

55 
λ επτά

Το Owatrol® Oil είναι ένα ευέλικτο, βαθιά διεισδυτικό λάδι που στεγνώνει και δημιουργεί ένα σκληρό και ελαστικό φινίρισμα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή να προστεθεί για να ενισχύσει οποιόδηποτε αλκυδικό ή με βάση το λάδι αστάρι, 
χρώμα, βερνίκι ή βαφή. Υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, το Owatrol® Oil διατηρεί τις εγγενείς ιδιότητες των χρωμάτων 
και των βερνικιών. Η ικανότητά του να διεισδύει ενισχύει τις ιδιότητες των ασταριών για ξύλο και μέταλλο. 
Λειτουργεί ως αστάρι για διάφορες επιφάνειες όπως σε γαλβανιζέ, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο, γυαλί σιδηρούχα και μη 
σιδηρούχα μέταλλα...

To Owatrol® Oil προστατεύει την 
ποιότητα του χρώματος:

- Διατηρεί τη συνοχή, το πάχος, την κάλυψη και όλες τις ιδιότητες του χρώματος.
- Προσθέτει επιπλέον διείσδυση και εμποτιστική  δράση για ισχυρότερη πρόσφυση.
-  Εξαλείφει τα σημάδια από το πινέλο και το ρολό κατά την εφαρμογή του 
χρώματος

- Βοηθά στην δημιουργία ενός ομοιόμορφου πάχους στρώματος.
- Δεν αλλάζει την απόχρωση ή την φωτείνοτητα του χρώματος.
- Εξαλείφει την ανάγκη για διάλυση των χρωμάτων με βλαβερά διαλυτικά.

Owatrol® Oil  
Προστατεύει Σκουριασμένα Μέταλλα

Ανεπεξέργαστη Σκουριά:
Περιέχει αέρα και υγρασία

Οι σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου και 
χάλυβα έχουν ένα σπογγώδη, φολιδωτό 
στρώμα οξειδίου του σιδήρου, το οποίο είναι 
αποτέλεσμα μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης, 
το οποίο έχει καταστρέψει την πραγματική 
σύσταση του μετάλλου. Αυτή η εξαιρετικά 
απορροφητική επιφάνεια απορροφά και 
παγιδεύει διαβρωτικά υγρά, υγρασία και αέρα, 
τα οποία συνεχώς τρώνε όλο και βαθύτερα το 
ακατέργαστο, εκτεθειμένο μέταλλο.

σίδερο
σκουριά

Η φωτογραφία 

συγκρίνει το πέρασμα 

ενός ποιοτικού 

ασταριού (πάνω), με 

το πέρασμα του ίδιου 

ασταριού ενισχυμένου 

με Owatrol® Oil (κάτω).

Η διαφορά αυτή 

είναι αυτό που κάνει 

το Owatrol® Oil ένα 

επιτυχημένο ενισχυτικό 

και βελτιωτικό 

χρωμάτων.

To Owatrol® Oil δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα σε αστάρια για 
μέταλλο και ξύλο:
-  Οι ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες ποικίλλουν σε απορροφητικότητα, ανάλογα 
με την ηλικία και την έκθεση τους στις καιρικές συνθήκες. Τα αστάρια είναι 
σχεδιασμένα για μέσου όρου επιφάνειες και δεν μπορούν να αποδώσουν σε 
επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα.

-  Προσθέτοντας Owatrol® Oil σε αστάρια για ξύλο και μέταλλο εξασφαλίζεται 
πάντοτε η καλή διείσδυση σε οποιαδήποτε πορώδη επιφάνεια.

-  Το Owatrol® Oil  μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε ενός συστατικού αστάρι 
με βάση το λάδι. Για το πρώτο χέρι, αστάρωμα, το Owatrol® Oil θα πρέπει να 
αναμιγνύεται 50% / 50% για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός 
μετατροπέα σκουριά και του OWATROL® OIL ?
Μετατροπέας σκουριάς 
Προϊόντα που λειτουργούν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από το Owatrol 
Oil. Όπως και με το Owatrol Oil η σκουριασμένη επιφάνεια πρέπει να είναι 
καθαρή, απαλλαγμένη από λίπη, βρωμιές και άλλες ακαθαρσίες και πρέπει να 
έχουν αφαιρεθεί οποιαδήποτε χαλαρά και σαθρά κομμάτια σκουριάς  αλλά εκεί 
είναι που φαίνεται η διαφορά.

Μετατροπείς σκουριάς 
Λειτουργούν μετατρέποντας τα οξείδια του σιδήρου (σκουριά) σε ένα 
προστατευτικό χημικό φράγμα. Οι ενώσεις εντός αυτών των προϊόντων 
αλληλεπιδρούν με τα οξείδια σιδήρου μετατρέποντας τα σε ένα προσκολλημένο 
μαύρο στρώμα, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό στην υγρασία και προστατεύει 
την επιφάνεια από περαιτέρω διάβρωση.

OWATROL® OIL
Σε αντίθεση με τους μετατροπείς σκουριάς το Owatrol® Oil έχει φυσικές ιδιότητες υψηλού εμποτισμού που οφείλονται στην φυσική τριχοειδή δράση του, 
που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πάχος σκουριάς και θα βρει το δρόμο του προς τη βάση του μέταλλου, απομακρύνοντας τυχόν 
υγρασία και αέρα στο δρόμο του εμποδίζοντας έτσι την πιθανότητα να δημιουργηθεί σκουριά από κάτω. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι μετατροπείς 
σκουριάς λειτουργούνε αντιδρώντας χημικά  με το οξείδιο του σιδήρου, ενώ το Owatrol® Oil στην πραγματικότητα συνεργάζεται με την σκουριά. Αντί να 
προσπαθεί να μετατρέψει τη σκουριά, το Owatrol® Oil συνεργάζεται μαζί της για να δημιουργήσει ένα ισχυρό και σταθερό στρώμα πάνω στο οποίο θα 
περαστούν οι επόμενες επιστρώσεις και θα κολλήσουν σταθερά. Εκτός από τα χαλαρά και σαθρά κομμάτια σκουριάς, η σκουριά είναι στην πραγματικότητα 
ένα ισχυρό υπόστρωμα και σε συνεργασία με αυτό, με τον τρόπο που το κάνει το Owatrol® Oil, στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτήν την δύναμη για να 
δημιουργήσουμε μία στέρεη επιφάνεια. 

ΕΤΣΙ ΤΟ OWATROL® OIL ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

1 -  Το Owatrol® Oil διεισδύει στη σκουριά μέχρι τη βάση του μετάλλου για να αποβάλει την υγρασία και 
τον αέρα από αυτή αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω σκουριά και την πιθανότητα να δημιουργηθεί 
σκουριά από κάτω όταν περάσουμε χρώμα πάνω στην επιφάνεια.

2 -  Το Owatrol® Oil δημιουργεί ένα στερεό σταθερό στρώμα πάνω στο οποίο μπορούν να προσκολλήσουν 
με σταθερότητα οι επόμενες στρώσεις χρωμάτων.

3 -  Το Owatrol® Oil έχει φυσικές ιδιότητες υψηλού εμποτισμού δηλαδή εξαπλώνεται και διεισδύει λόγω της 
δικιάς του φυσικής τριχοειδής δράσης του.

4 -  Το Owatrol® Oil έχει μεγαλύτερες διεισδυτικές ιδιότητες και μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα γεγονός που 
οφείλεται στο ότι δεν περιέχει οποιαδήποτε χρωστική ή ρητίνες.

5 -  Οι επιφάνειες που υφίστανται επεξεργασία με Owatrol® Oil μπορούμε σαφώς να δούμε ότι είναι 
προστατεύμενες από το γεγονός ότι τη στιγμή που η σκουριά έχει πλήρως εμποτιστεί, η επιφάνεια 
παίρνει μια ομοιόμορφη φωτεινή όψη.

6 - Το Owatrol® Oil είναι εύκολο να εφαρμοστεί – εφαρμογή «νωπό πάνω σε νωπό».

7 -  Σε περίπτωση που πρόκειται να επικαλυφθεί με ένα κατάλληλο χρώμα το Owatrol® Oil μπορεί να 
περαστεί ώς αστάρι σε καινούριο σίδερο για να βοηθήσει στην πρόληψη της διάβρωσης ή να προστεθεί 
μέσα σε ένα κατάλληλο χρώμα για να δημιουργήσει μία αντιδιαβρωτική τελική επίστρωση.

Οι εμπορικοί μετατροπείς σκουριάς του είδους για το οποίο μιλάμε εδώ περιέχουν δύο κύρια δραστικά συστατικά - Ταννικό οξύ και ένα οργανικό πολυμερές. Το 
ταννικό οξύ μετατρέπει το κοκκινωπό οξείδιο του σιδήρου σε ένα μπλε-μαύρο ταννικό σιδήρου, το οποίο είναι ένα πιο σταθερό στρώμα, ενώ το δεύτερο συστατικό είναι 
ένας οργανικός διαλύτης ο οποίος δρα ως παράγοντας εμποτισμού, δηλαδή βοηθά το προϊόν να φτάσει στους πόρους της σκουριάς και δημιουργεί ένα προστατευτικό 
αστάρι σε συνδυασμό με ένα οργανικό πολυμερές.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

1 -  Το μειονέκτημα αυτών των υλικών έναντι του Owatrol Oil είναι ότι δεν έχουν φυσικές ιδιότητες εμποτισμού, έτσι εάν η σκουριά είναι πολύ παχιά και βαριά, τότε 
δεν μπορούν να φτάσουν πάντα στη βάση του μετάλλου που σημαίνει ότι η υγρασία και ο αέρας παγιδεύονται κάτω από την προστατευτική μεμβράνη με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται σκουριά και έτσι έχουμε αστοχία των τελικών στρώσεων. Με τους μετατροπείς σκουριάς βασιζόμαστε σε μια χημική αντίδραση, 
με το Owatrol Oil όμως όχι.

2 -  Υπάρχει και ένα άλλο μειονέκτημα για τον τύπο του μετατροπέα σκουριάς που μιλάμε εδώ και είναι οτι, ενεργεί επίσης και ως αστάρι. Τα προϊόντα αυτά έχουν 
την τάση να εμφανίζουν μειωμένη διείσδυση στην σκουριασμένη επιφάνεια λόγω του μεγάλου μεγέθους της πολυμερικής ρητίνης που χρησιμοποιείται δηλαδή το 
οργανικό πολυμερές.

Αυτή είναι μια σταγόνα ενός αντι-
διαβρωτικού ασταριού που δεν περιέχει 
Owatrol® Oil. Σημειώστε ότι δεν εξαπλώνεται 
ή διεισδύει, αλλά παραμένει σαν μια παχιά 
σταγόνα πάνω στη σκουριά. Η σκουριά 
θα συνεχιστεί κάτω από το στρώμα του 
χρώματος.

Αυτό είναι μια σταγόνα του ίδιου 
χρώματος, όπως φαίνεται στα αριστερά, 
στο οποίο έχει προστεθεί ένα ίσο ποσό 
Owatrol® Oil. Σημειώστε την ευρύτερη 
περιοχή της διάχυσης, της πλήρης 
κάλυψης και τη διείσδυσης στην 
σκουριασμένη επιφάνεια.


