
Neporazite¾ný a jedineèný prostriedok v o�etrení korózie, zlep�enie 
tekutosti a pri¾navosti náteru. Tepelná odolnos� neuverite¾ných +175°C. 
Viacúèelový vysoko penetraèný olej, ktorý schne na vzduchu, vytláèa 
vlhkos� a vzduch zo zhrdzaveného kovu a tým zabraòuje ne�iadúcej korózii. 
OWATROL OIL® je ve¾mi ob¾úbený a vyh¾adávaný produkt pre konzervá-
ciu povrchu kováèskych výrobkov. Pre získanie �týlového, vysoko lesklého 
zhrdzaveného vzh¾adu, mo�no zhrdzavené povrchy po o�etrení OWATROL 
OIL® následne zatrie� produktom deks olje D.2 - olejový lak s ve¾mi 
vysokým leskom.  OWATROL OIL® je mo�né pou�íva� samostatne, 
alebo ako prímes do farieb na báze oleja alebo alkydov. Zlep�uje vlastnosti, 
kryciu schopnos�, tekutos� a pri¾navos� náteru = �iadne olupovanie alebo 
opadávanie náteru. OWATROL OIL® je urèený na �elezné a ne�elezné 
kovy a tie� v�etky drevené povrchy. Je vhodný pre vodorovné aj zvislé 
povrchy a vnútorné aj vonkaj�ie pou�itie.

NÁTER NA KONZERVÁCIU A O�ETRENIE 
V�ETKÝCH KOVAÈSKÝCH VÝROBKOV
BEZFAREBNÝ KONDICIONÉR FARBY
A INHIBÍTOR KORÓZIE

V�etky informácie k týmto produktom nájdete na
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®OWATROL OIL

www.owatrol.cz

®TRANSYL

°-30 C
Aplikace

°+50 Caž

MAZACIA, HLBOKO PRENIKAVÁ A ROZPÍNAJÚCA
SA KVAPALINA S VÝNIMOÈNÝMI VLASTNOS�AMI

MULTIFUNKÈNÝ MAZACÍ OLEJ 
S APLIKAÈNOU TEPLOTOU od -30°C a� +50°C

Vlastnosti ako je perfektná mazacia schopnos�, rozpínavos� a vzlínavos� mu 
umo�òujú dosta� sa do zle dostupných miest. Na povrchu kovu zanecháva 
tenký film, ktorý chráni proti vlhkosti a oxidácii. TRANSYL® je vyh¾adávaný 
pomocník ako v domácnostiach, tak v priemysle, kde sa vyu�íva ako strojné 
mazivo pri vàtaní, rezaní a inom obrábaní, kedy zabraòuje po�kodeniu 
a opotrebovaniu. Uvo¾òuje zhrdzavené alebo zatvrdnuté skrutky, lo�iská 
a in�talatérske spoje zanesené hrdzou. Ma�e v�etky zámky, re�azové píly, 
náradie, pánty a v�etky pohyblivé èasti. Èistí motory, kolesá, ruèné 
a elektrické náradie, priemyselné stroje a zariadenia. Je výnimoène dobrý 
pri práci s hliníkom a jeho zliatinami, nerezovým materiálom alebo pri rezaní 
plastov. Rozpú��a mastnotu, �pinavé oleje, spojivá a lepidlá, èo umo�òuje 
jednoduché odstránenie �títkov, pások, nálepiek a prebytoèného lepiaceho 
materiálu. Neobsahuje �ieraviny alebo kyseliny. Neobsahuje silikón.

TEH. ČERVENÁ

OWATROL C.I.P.
�peciálny základ priamo na hrdzu.

OWATROL RA.85 
Hliníkový lak pre v�etky povrchy.

STRIEBORNÁ BIELA ŠEDÁ TEH. ČERVENÁ ČIERNA

OWATROL AP.60
Antikorózny náter priamo na hrdzu

BIELA ŠEDÁ MODRÁ ZELENÁ HNEDÁ ČIERNA

OWATROL DECO
Dekoratívny náter pre v�etky typy povrchov.

�PECIÁLNE NÁTERY OBSAHUJÚCE OWATROL OIL®  NÁTERY S TEPELNOU ODOLNOS�OU +175°C.

KOMPLETNÝ SYSTÉM PRE RENOVÁCIU A O�ETRENIE 
V�ETKÝCH MATERIÁLOV 

Kontakt:

VULCANUS, s.r.o.

E-mail: 

office@vulcanus.sk

Web:

www.vulcanus.sk

Adresa:

Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina

Telefon: 

+421 948 151 665


