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VANDBASERET MALIING 

OWATROL FLOETROL® 
Produktbeskrivelse OWATROL FLOETROL® er et balanceret akryl malingstilsætningsmiddel, der får 

inden- og udendørs acrylmalinger til at flyde mere jævnt som en oliebaseret 
maling. I modsætning til andre fortyndere vil OWATROL FLOETROL®  bevare den 
oprindelige kvalitet af malingen uden at påvirke udseende eller tørretid. Ideel når 
der anvendes sprøjte, da OWATROL FLOETROL®  giver op til 20% reduktion af 
trykket uden at påvirke sprøjtemønstret. Forhindrer tilstopning af luftfrie sprøjter 
og nedsætter fastlåsning af stempler i sprøjtepistoler. Den tilfører plejestof til 
malingen, hvilket reducerer sliddet på materielet. 

Egenskaber • Hjælper malingen til at flyde let. Mindsker pensel- og rullemærker. 
• Giver mulighed for at påføre malingen under vanskelige vejrforhold fx ved høj 
varme og kolde temperaturer eller høj luftfugtighed. 
• Udvider malingens tørretid, når der anvendes åretegningsteknik. 
• Forbedrer sprøjtemønstret og sikrer bedre dækevne af malingen. 
• Giver en sprøjtelignende overflade, når der anvendes rulle. 
• Reducerer tilstopning og forhindrer fastlåsning af sprøjtepistolens dele. 
• Forlænger levetiden af sprøjtepistolen og dens mekaniske dele. 
• Minimerer "helligdage" når der anvendes rulle eller pensel. 
• Reducerer rullens tryk på overfladen og forhindrer ophobning af maling ved 
rullekanter. 

Anvendelse • Inden- og udendørs. 
• Tilsætningsmiddel til vandopløselig finish - Emulsion, akryl- og vinylmaling. 
• Maling, lak (ikke klar) m.v. 

Tekniske data Finish: N/A 
Bindemiddel: Akryl. 
Opløsningsmiddel: Vand. 
Vægtfylde (v/20° C): 1,007 ± 0,01. 
Beskaffenhed: Flydende. 
Tørstofindhold: 12% ± 2. 
Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. 
Flammepunkt: N/A. 
Holdbarhed: 1 år i original, uåbnet pakning. 
Pakningsstørrelser:  1 liter, 2,5 liter, 10 liter. 
Farve: Mælkehvid. 
Lugt: Mild malingslugt. 
Tørretid: Som angivet af malingsproducenten. 
VOC: Overstiger ikke 0,5% 

Værktøj Pensel 
Rulle 
Luftfri sprøjte, HVLP eller sprøjtepistol 

Anbefalinger for påføring Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle. 
Påfør fra 5˚C op til 35˚C. 
Bland altid en lille mængde af OWATROL FLOETROL® med malingen først for at 
teste kompatibilitet. 
Note: OWATROL FLOETROL® vil ikke ændre farven eller glansen af mat og 
semiblankt emulsion eller akrylmaling. OWATROL FLOETROL® kan reducere 
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glansen af højglansmaling. 

Forberedelse af overflade Forbered overfladen som anvist på malingen. 
Fjern alle løse eller flagende materialer.  
Behandl eventuel organisk vækst med et svampemiddel eller lav en blanding af 1 
del vand med 1 del klorin (lad opløsningen virke i 15 min.). Skyl/aftør grundigt, og 
lad det tørre. 

Blandingsforhold Pensel eller rulle 
Tilsæt ca. 7-10% pr. liter maling. 
Hvis mallingen er tyk eller temperaturen er høj, kan mere OWATROL FLOETROL® 
tilsættes gradvis op til 15% pr. liter. 
 
HVLP & Sprøjtepistol 
Tilsæt 5-10% pr. liter maling. 
Mængden afhænger af malingens konsistens og flydeevne. 
Hvis malingen virker for tyk, så tilsæt en spiseske vand pr. liter for at fortynde 
malingen. 
 
Luftfri sprøjte 
Tilsæt op til 10% pr. liter maling. 
 
Åretegningsteknik 
Tilsæt 20-25% pr. liter maling. 
Tilsæt ikke for meget, når der skal arbejdes på lodrette flader, da mønstret kan 
løbe eller forsvinde. 

Påføring Omrør OWATROL FLOETROL grundigt i malingen før behandlingen og mal som 
sædvanligt. 
Hvis malingen trækker striber, sætter sig for hurtigt, ikke udjævnes eller flyder 
godt, så tilsæt OWATROL FLOETROL® indtil malingen fordeler sig jævnt, let og giver 
et tilstrækkeligt vådt skær. Lad penslen, rullen eller sprøjten vejlede. 
Ryst OWATROL FLOETROL® grundigt inden brug. 
Tilsæt OWATROL FLOETROL® til malingen og rør blandingen godt op. 
Påfør malingsblandingen på normal vis på den aktuelle flade. 

Rækkeevne Rækkeevnen vil afhænge af påføringsmetode, type, struktur, alder og porøsitet af 
overfladen. 

Begrænsninger Anvend ikke i klare lakker. 
Tilsæt ikke OWATROL FLOETROL® til olie eller alkyd baseret maling - heller ikke 
glycerol maling. Til disse malingstyper anvendes OWATROL® OIL. 
Kan reducere glansen af høj glansmaling 

Rengøring Vand og sæbe. 

Opbevaring Overskydende OWATROL FLOETROL® skal hældes på mindre, lufttætte plast- eller 
glasbeholdere.  
Undgå frost og høje temperaturer. 

Sikkerhed Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med 
øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis det indtages 
undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten. 
Vi henviser til sikkerheddatablade, som kan findes på www.owatrol.com eller 
www.owatrol.dk 
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Generel information Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. 
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke 
har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For 
yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail 
info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. 
Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre 
OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet 
ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. 
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for 
anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. 
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com 

Udstedelsesdato Februar 2016 
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