
Rustol Owatrol Oil +
OXID Vernis

Rustol Owatrol Oil +
FLOOR Vernis

OwatrOl biedt tevens een cOmpleet assOrtiment 
van hOOgwaardige prOducten vOOr 

het behandelen en OnderhOuden van:

vervoermiddelen hout buitenshuis

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van houtsoor-
ten en -toepassingen binnenshuis en buitenshuis, als ook voor kunststof en polyester.
Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of
roestig staal en gecorrodeerde metalen.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. Waal-
wijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owachem.nl .

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.

extra infOrmatie

(roestig) staal

u i t g e l i c h t

twee ideale cOmbinaties vOOr het behOuden 
van een (rOestig) staal/metaal uiterlijk

Owachem B.V. – Waalwijk – 0416 347958
 info@owatrol.nl – www.owatrol.nl – www.owachem.nl www.owatrol.nl



BESCHERMING & 
BEHOuD VAN NIEuW OF 
ROEStIG StAAL/MEtAAL

RuStOL OWAtROL® OIL +
• Penetrerende en isolerende roestwering; direct op roest.
  - Vormt een beschermende, isolerende en flexibele laag voor 
    zowel een roestig als nieuw stalen/metalen oppervlak.
  - Hittebestendig tot 175°C.
• Decoratieve uitstraling.
  - Verduurzaamt en beschermt de roestige uitstraling 
    van het stalen/metalen oppervlak.
  - Extra bescherming door afwerking met 
    OXID VErnIs of FLOOr VErnIs.
• Basis hechtlaag voor nagenoeg alle oppervlakken: 
   puur of als toevoeging.
  - Hechting op nagenoeg alle strakke ondergronden als 
    bijv. glas, PVC, ferro en non-ferro metalen, …
  - Aluminium, gegalvaniseerd staal en zink zijn 
    overschilderbaar zonder afbijt.
• Additief voor verf, vernis, beits met een ‘vettig’ bindmiddel.
  -  Voor een makkelijke verwerking onder alle omstandigheden.
  - Vervangt verdunners en verdampt niet.
  - Maakt verf, vernis en beits roestwerend.
  - Verhoogt de dekkracht van de verf.

RuStOL OWAtROL® OIL
kleurlOZe multifunctiOnele 
rOestwering/cOnservering

• Slijtvast en krasbestendig.
• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het staal/metaal.
• Altijd in combinatie met Rustol Owatrol Oil gebruiken.
• Hoge weerstand tegen UV en extreme condities, zoutwater, mist, regen,…
• Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.

LET OP! Owatrol Oxid Vernis MAT is alleen geschikt voor gebruik binnen en niet geschikt 
voor gebruik buiten!

OXID VERNIS
kleurlOZe beschermende metaalvernis vOOr binnen en buiten

wist u dat….?

OXID VERNIS
RuStOL OWAtROL® OIL +
FLOOR VERNIS

• Hoge weerstand tegen krassen.
• Slijtvast.
• Antislip.
• Zijdeglans finish.
• Kan alleen op stalen vloeren, die zijn behandeld met
  Rustol Owatrol Oil.

FLOOR VERNIS
kleurlOZe, beschermende vlOerlak 
vOOr stalen vlOeren/trappen binnenshuis. 
vOOr intensieve belasting

Zuurstof en water veroorzaken een chemische 
reactie op bepaalde elementen van ijzer en deze 
combinatie bevordert de ontwikkeling van ijzer-
oxide (roodbruin): roest of ijzeroxide. Deze lang-
zame en voortdurende reactie, corrosie genaamd, 
zal na verloop van tijd in het metaal terechtkomen 
en het wegvreten. Als zuurstof de hoofdoorzaak 
is van deze degradatie, versnelt vocht / vochtig-
heid dit. Zout water versnelt corrosie, omdat het 
de kans op corrosie vergroot. Contact tussen 
hydroxide-ionen en het ijzer. Daarom spreken we 

over water dat meer geleidend is dan zoet water. 
Dit komt ook voor bij de meeste zuren die op 
dezelfde manier werken. Witte of groene roest: 
koper en zijn legeringen (brons, messing) onder-
gaan bij contact met lucht en vocht hetzelfde 
proces als ijzer: ze worden ook aangetast door 
roest maar niet de bruin/rode soort, maar eerder 
‘groene roest’. Lood, aluminium en zink oxideren 
met lichtgrijze patina, ‘witte roest’ genaamd. In 
zoutwateromgevingen kan roestvrij staal na ver-
loop van tijd corrosievlekken ontwikkelen. 


