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Productomschrijving Activator van natuurlijke roest voor het creëren van decoratieve effecten op onbehandelde ferrometalen 
en alle andere ondergronden die met de speciale roestverf REACTIV LEAF RUST behandeld zijn. 

Technische kenmerken Uitzicht: vloeibaar. 
Soort product: 	op basis van speciale oxidanten. 
Densiteit: 1,02 ± 0,03 
Vastestofgehalte: 11 ± 3% 
VOS: 	niet van toepassing. 
Rendement: ongeveer 10 - 15 m²/l volgens het gewenste effect en de gewenste eindkleur. 
Reiniging: alle elementen die niet moeten worden bewerkt, onmiddellijk en overvloedig met zuiver water 
afspoelen. 
Houdbaarheid: 	minstens vijf jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. 
Verpakkingen: 0,5L en 5L. 

Verwerking Voor gebruik goed schudden.  
Gebruiksklaar product, niet verdunnen. 
1 - 	RUST SPIRIT aanbrengen op gezonde, droge en schone ondergronden waarop een effect moet 

worden gecreëerd. Dit kan rechtstreeks met een verstuiver of met ander materiaal (doek, borstel, 
spons …) waarbij nog meer decoratieve effecten mogelijk zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
2 - 	Op onbehandelde ferrometalen moet de roestvorming snel beginnen als het oppervlak niet 

beschermd is. Is dat niet geval, de ondergrond schuren tot op het blote metaal en dan RUST SPIRIT 
aanbrengen. 

 
 
 
 
 
 
 
3 - 	RUST SPIRIT nog verschillende keren opnieuw aanbrengen (met 15 tot 30 minuten tussentijd) tot het 

gewenste effect en de gewenste kleur bereikt zijn. 
4 - 	Als het gewenste effect is bereikt, kan de roestvorming worden gestopt door: 

a. een royale laag RUSTOL-OWATROL® aan te brengen, 
b. een laag van het speciale neutraliseermiddel SPIRIT SEALER aan te brengen. 

5 - 	Voor een optimale bescherming van het decoratieve effect raden wij aan om een matte vernis 
NATURAL VARNISH of RUSTOL-OWATROL® (zijdeglans/hoogglans) aan te brengen. 

Decotip Een onregelmatige verdeling (per zone) van RUST SPIRIT geeft een heel natuurlijk resultaat (zie video). 

Veiligheid Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de 
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.  
Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Uitgiftedatum November 2017 

   

Rendement 
10-15 m2/L 

Verwerkingstemperatuur 
Tussen +5°C en +25°C 

Droogtijd 
afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de 

ondergrond 

Reiniging gereedschap 
Water 

Al onze producten en oplossingen vindt u op: 

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
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Durieu Coatings NV/SA 
Boucle Odon Godart 8   

B-1348 Louvain-la-Neuve - België 
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

 

Owachem BV 
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland 

T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092 
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl 


