
TREPLEIE OG TRERENS METALL OG RUSTBESKYTTELSE 
MALINGSTILSETNINGER FARGE- OG GLANSFORNYELSE 
TAVLEMALING MAGNETMALING SELVLYSENDE MALING



InHouse Group er distributør av Owatrol, som er et av de mest kjente merkevare-
navn i Norge innenfor kategorien rustbeskyttelse av metaller og behandling 
av treverk. Vi har et godt utvalg av ulike problemløser-produkter til alle type 
overflater, og er kjent for høy kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 
år, og vi har en meget god distribusjon av våre produkter. Vi distribuerer våre 
produkter til alt fra fargehandel, forhandlere av hagemøbler, trelast, arkitekter, 
malermestere, entreprenører, byggevare, marine, industri osv. Owatrol er også 
kjent for sine miljøvennlige produkter til det beste for våre kunder og omgivelser.

OWATROL

2

 3 TREVERK
 Trepleie
 Trerens

 7 MILJØVENNLIGE 
 PRODUKTER

 8 METALL & RUST
 Rustbeskyttelse

10 TILSETNINGER OG
 SPESIALPRODUKTER
 Farge- og Glansfornyelse 
 Malingstilsetninger

12 BRUKSOMRÅDER

14 DEKORASJON
 Tavle- og Magnetmaling
 Selvlysende Maling 

FACEBOOK
/OWATROLNORGE

INSTAGRAM
@OWATROLNORGE

YOUTUBE
/OWATROLOFFICIAL



TREVERK

3



TREPLEIE

DEKS OLJE D2 Høyglans oljefinish
En slitesterk olje med værbestandig høyglans oljefinish. Gir en langvarig og god 
beskyttelse med minimalt vedlikehold. Ingen avflassing og sprekking. Brukes 
inn- og utvendig, og alle detaljer over vannlinjen på båt.

Brukes over treverk mettet med Deks Olje D1. 

Tips: Ideell for teak-/hardwoodmøbler.

TEAKOLJE Silkematt penetrerende oljefinish
Gir nytt liv til teak/hardwood og andre eksotiske tresorter. Teakoljen gir en gylden 
glød med en silkematt overflate. Trenger dypt inn i treverket og gir en langvarig 
beskyttelse som ikke flasser. Kan brukes innvendig og utvendig, samt på alle 
områder over vannlinjen. Ideell for teak-/hardwoodmøbler.

Tips: Poler overskytende olje lett inn med en lofri klut og resultatet blir en vakker 
silkematt glød.

EDELOLJE Høyglans oljefinish
En fyldig olje som gir en eksklusiv gylden glød og en høyblank overflate til alle 
typer edeltre. Velegnet til flater som er utsatt for høy slitasje. Brukes innvendig 
og utvendig, samt alle detaljer over vannlinjen.

Bør først mettes med Deks Olje D1 for å oppnå best mulig resultat.

Tips: Gir et meget eksklusivt utseende til ytterdører og garasjeporter.

OLEOFLOOR CLASSIC Fargeløs ”vokset” finish
Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanharts. Gir en slitesterk ”vokset” finish, 
og tilfører varme og dybde til treverket. Utmerkede penetrerende egenskaper som 
gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. Overlegen motstandsdyktighet mot 
kjemikalier og vann — det perfekte valg til kjøkken og baderom. Ideell for trapper, 
gulv, benkeoverflater, møbler m.m. Hurtigtørkende, luktsvak, enkel å påføre og 
trenger ingen avtørking eller polering.

Tips: Tilfører lite farge og er derfor ideell for lyse tresorter; eik, ask og bøk.

DEKS OLJE D1 Silkematt oljefinish
En mettende olje for teak, eik og andre tropiske treslag som er vanskelige å 
impregnere. Gir en matt overflate, og stabiliserer og beskytter i dybden. Oljen 
trenger opptil 7 ganger dypere inn i treverket enn vann. Brukes inn- og utvendig, 
over og under vannlinjen på båt. Enkelt vedlikehold uten pussing eller skraping. 

Brukes som grunning før Deks Olje D2 og Edelolje.

Tips: Ideell for teak-/hardwoodmøbler.

1 - 2,5 Liter
10 - 100 Liter

1 – 2,5 – 10 Liter

0,5 – 1 – 2,5 Liter

0,5 – 1 Liter

1 Liter

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR
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Dekkevne
for flerlags-
system:
1-4 m2/l

Tørketid:
24 t.
Herdetid før
bruk: 3 dager

Tørketid mellom
lag: 12-24 t.
Herdetid før
bruk: 3 dager

Dekkevne ved 
vedlikehold:

8-12 m2/l

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  8oC

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Dekkevne:

15 m2/l

Dekkevne:

5 m2/l

Dekkevne:

5 m2/l

Dekkevne:

10-15 m2/l

Dekkevne ved 
vedlikehold:

10 m2/l

Påføringsverktøy:

Sprøyte
Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Tørketid:

12-24 t.

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Rengjøring av 
redskapene:
Vann umiddelbart 
etter bruk

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  8oC

Påførings-
temperatur:
+ 25oC
+ 10oC

Tørketid mellom
lag: 12-24 t.
Herdetid før
bruk: 1 dag

Tørketid:
1-2 t.
Overmales
4-12 t.



OLEOFLOOR NATURAL Matt finish
Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanharts. Gir en slitesterk matt finish, 
styrker den naturlige skjønnheten i treverket, og gir varme og dybde. Utmerket 
penetrerende egenskaper som gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. 
Overlegen motstandsdyktighet mot kjemikalier og vann — det perfekte valg 
til kjøkken og baderom. Ideell for trapper, gulv, benkeoverflater, møbler m.m. 
Hurtigtørkende, enkel å påføre, luktsvak. 

Trenger ingen avtørking eller polering.

SEASONITE Beskyttelse for nytt treverk
Beskytter nytt treverk det første året, da treverket er mest sårbart overfor skade-
lige påvirkninger fra UV-stråler og fukt. Skal påføres omgående etter montering. 
Trenger inn i treverket, binder seg til trefibrene, stabiliserer og beskytter treverket, 
slik at revner, sprekker og vridninger reduseres til et absolutt minimum. 

Gir kontrollert opptørking det første året.

COMPO-CARE Fornyer for kompositt-tre
Compo-Care er en vannbasert fargefornyer for alle typer kompositt-tre. Den 
beskytter, styrker og gjenoppfrisker fargen på kompositten. Lett å påføre og 
tørker raskt. Transparent og farget overflatebehandling. Beskytter mot flekker fra 
olje, fett og lignende. Når lageret er tomt, erstattes Compo-Care med Compoxell.

Gjør overflaten vannresistent. 

TEXTROL TREOLJE Terrasseolje
En penetrerende treolje som er beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk 
utendørs. Gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet. Spesielt utviklet 
for å trenge dypt inn i treverket og beskytte mot fuktskader og UV-ståler. Gir en 
muggresistent, silkematt finish som ikke vil sprekke eller flasse. 

Bruksområder: Myke/trykkimpregnerte tresorter — Sibirsk Lerk, Rød Cedar, 
Sedertre, Redwood, Kebony, Møre Royal og Eik.

Rustik Eik Gylden Eik Fargeløs Valnøtt NaturgråSort

1 Liter

2,5 Liter

1 Liter

Antikkhvit Antikkgrå
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1 – 2,5 – 5 Liter

TIPS Owatrol på YouTube
Bli bedre kjent med produktene våre på YouTube, 
se de i aksjon og plukk opp gode tips: 

www.youtube.com/OwatrolOfficial 

TEXTROL
treolje/terrasseolje
kledning, terrasse

TEXTROL
treolje/terrasseolje

gjerde av myk tresort

Brun Grå

INTERIØR

EKSTERIØR

EKSTERIØR

EKSTERIØR

Dekkevne:

10-15 m2/l

Dekkevne:

5-7 m2/l

Dekkevne:

15 m2/l

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 25oC
+ 10oC

Påførings-
temperatur:
+ 30oC
+ 10oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+ 5oC

Rengjøring av 
redskapene:
Vann umiddelbart 
etter bruk

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Tørketid:
1-2 t.
Overmales
4-12 t.

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Tørketid:

12 t.

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Støvtørr:
1 t.
Brukstørr:
12-24 t.

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Dekkevne
for flerlags-
system:
5 m2/l

Dekkevne ved 
vedlikehold:

10-12 m2/l

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Tørketid:

12-48 t.

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit



TRERENS

DILUNETT Løsemiddelfri malings- og bunnstoffjerner
Fjerner opptil 8 lag maling, lakk, olje og bunnstoff i én operasjon. Forblir aktiv i 
lang tid, ettersom produktet ikke fordamper. Ideelt for store flater og områder 
som er vanskelige å komme til. Ingen giftige gasser; inneholder ikke metylenklo-
rid. Kan brukes på steder med dårlig ventilasjon. Kan ikke brukes på tokomponent 
(epoxy), polyretanmaling/lakk, hybridmaling og aluminium.

Hardwood/teak må alltid nøytraliseres med Net-Trol trerens eller eddikløsning 
umiddelbart etter bruk av Dilunett.

NET-TROL TRERENS Terrasserens
Rengjøring for skittent og grått treverk. Tar grånet tre og gjør underlaget lysere 
uten å fjerne treverkets farge. Er nøytral i forhold til underlaget og biologisk 
nedbrytbar uten løsemidler. Rengjør flekker og spor etter vær og vind på terrasse, 
gjerder, møbler, betong, plast og stein. 

Anvendes som nøytralisering etter bruk av Treprep og Dilunett.

Tips: Fjerner rust på sement og fornyer falmet plast.

TREPREP Terrassefornyer
En effektiv fjerning av gammel olje, beis og maling til myke/trykkimpregnerte 
og tropiske treslag. Rengjør i dybden, og gir tilbake treets naturlige utseende. 
Tropiske treslag vil bli mørkere ved bruk av Treprep, men vil få sin naturlige farge 
tilbake ved etterbehandling av Net-Trol Trerens vått i vått.

Net-Trol Trerens skal alltid benyttes umiddelbart etter behandling med Treprep 
for nøytralisering.

COMPO-CLEAN Rens-/avfetting for kompositt-tre
Compo-Clean er en vannbasert og miljøvennlig kompositt-rens som raskt og 
enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning). Hurtigvirkende 
gelkonsistens som ikke inneholder løsemidler eller parafin. Skrubbes og skylles 
med vann. 

Tips: Kan brukes på vertikale og horisontale flater som kledning og terrassebord. 

DSP 800 Multi-stripper, inne og ute
DSP 800 er en kraftig, diklormetanfri multi-stripper for alle overflater. Fjerner 
alle typer maling og lakk — alkyd, akryl, PU, epoksy, plastisol, pulverlakk m.m. 
Forenkler slipejobben på oljede overflater og fjerner teppelim. Hurtigvirkende, 
kan brukes på alle overflater (unntatt plast) og etterlater en ren overflate som 
kan overmales etter kun 6 timer. Inneholder ikke syre, lut eller kaliumkarbonat 
(pottaske). Mørkner ikke treverket og trenger ikke å nøytraliseres. 

Utmerket for innendørs bruk.

1 – 2,5 – 10  Liter

2,5 Liter

2,5 Liter

1 Liter

1 Liter
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EKSTERIØR

EKSTERIØR

EKSTERIØR

EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

Dekkevne:

4 m2/l

Dekkevne:

5-25 m2/l

Dekkevne:

5-7 m2/l

Dekkevne:

5-7 m2/l

Dekkevne:

1,25-4 m2/l

Påføringsverktøy:

Sparkel
Pensel

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påføringsverktøy:

Pensel

Påføringsverktøy:
Rulle
Sparkel
Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 40oC
+  0oC

Påførings-
temperatur:
+ 40oC
+  0oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 25oC
+ 10oC

Virketid:

5 min - 12 t.

Virketid:

15-30 min

Virketid:

15-30 min

Virketid:

5 min

Virketid:

5-45 min

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Rengjøring av 
redskapene:

Vann

Rengjøring av 
redskapene:

Vann



Vi vil at du skal kunne få 
de resultatene du ønsker 
uten å måtte ofre miljøet

Treprep, Dilunett og Net-trol er biologisk 
nedbrytbare produkter og er sertifisert 
som miljøvennlige. De inneholder ikke 
blekemiddel, løsemidler eller paraffin — 
noe som betyr at du ikke trenger å bekymre 
deg for produktenes sikkerhet. 

7

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

Produktene er vannbaserte. Dette gjør 
rengjøring etter endt jobb en lek; vask med 
vann. Det betyr også at du trygt kan bruke 
disse produktene i hagen, da de ikke skader 
planter og busker.

Fra utvikling til produksjon og resirkuler-
ing av emballasje forsøker vi å finne gode 
løsninger for å bevare miljøet, spesielt 
gjennom utvikling av produkter som blir 
merket “Miljømessig bærekraftig”.



METALL OG RUST
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OWATROL OLJE Rustbeskyttelse/grunning
Owatrol Olje både stopper rust og beskytter mot rust. Kjent for sin evne til å 
penetrere inn i de minste og dypeste porer. Trenger helt ned til rent metall og 
driver ut all luft og fuktighet, stabiliserer rusten og hindrer videre rustdannelse. 
Gir en langvarig beskyttelse. Fungerer som en førsteklasses grunning før videre 
behandling.

Tips: Owatrol Olje gjør malingen rustbeskyttende/antioxidant. Forsegler og 
hindrer linolje fra å trenge igjennom bekledning på hus.

ALUMINIUM Elastisk blank og rustbeskyttende maling
Rustbeskyttende maling med aluminiumsfarge, som gir en høyblank finish og 
tåler opptil 175°C. Trenger inn i dybden og danner en elastisk, vanntett og jevn film. 
Forsterker holdbarheten over tid og har god resistens mot vær og vind. Hindrer 
risiko for avflassing maksimalt.

Tips: Ønsker du noe helt eget: Mal møbler, dekor eller hvorfor ikke en stilig fond-
vegg som skaper blikkfang.

OWATROL C.I.P. Rusthindrende grunning
Anti-rust primer med samme inntrengningsegenskaper som Owatrol Olje — med 
den tilleggsfordelen at den er kompatibel med alle typer maling/lakk. Stabiliserer 
overflaten, trenger dypt inn i underlaget og driver ut overflødig luft og fuktighet 
for å danne et solid stabilt sjikt. Hefter svært godt til rent og blankt stål. C.I.P. er 
varmebestandig opptil 175°C. Utmerket kjemikaliebestandighet.

Tips: Ideell til grunning av bryggepilarer/fester som skal stå under vann.

TRANSYL Smørende slippolje
En smørende, dypt penetrerende og selvspredende væske. Transyls spesielle 
«fuktende», spredende og klatrende egenskaper gjør at den når utilgjengelige 
steder — det gjør den ideell ved demontering og vedlikehold av metallinnretnin-
ger og for smøring av vanskelig tilgjengelige områder. Transyl er en universell 
problemløser, og det har den vært i over 75 år. Inneholder ikke silikon.

Tips: Ideelt for fastrustede deler, fukt i dørlåser/eletriske systemer, sykkelkjeder/
vaiere, trege hengsler og lignende.

0,5 – 1 – 5
10 – 100 Liter

300 ml Spray

0,75 - 2,5 Liter

0,75 Liter

200 ml og 
400 ml Spray
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TIPS Aluminium som dekorativ maling
Skap noe unikt og personlig med Aluminium. Har du et møbel 
som er gammelt eller som du er lei, så kan du enkelt forvandle 
det med aluminiumsmaling. Dekor som potter og rammer kan 
males om og sette et nytt preg på ditt hjem. Og resultatet? Stilig 
aluminiumsfarge som også gir god beskyttelse. 

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

Dekkevne:

18 m2/l

Dekkevne:

8-12 m2/l

Dekkevne:

15 m2/l

Temperatur-
bestandighet:
(tørr film)
+ 175oC

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 40oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Tørketid:
12-24 t.
Overmales
24-48 t.

Tørketid ved 18oC:
Støvtørr 4-6 t.
Berøringstørr 12 t.
Gjennomtørr 24-48 t.

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Tørketid:
6 t.
Overmales
24-48-72 t.



TILSETNINGER & SPESIALPRODUKTER
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OWATROL OLJE Malingstilsetning/grunning
En unik malingstilsetning som forenkler påføringen av maling under vanskelige 
værforhold. Blandet i oljebasert maling/lakk vil Owatrol Olje forbedre finishen 
ved å redusere/fjerne penselstriper, og øke åpningstiden. I motsetning til andre 
tynnere vil Owatrol Olje bedre elastisitet og sørge for lang holdbarhet uten fare 
for avflassing. Owatrol Olje gjør malingen rustbeskyttende/antioxidant.

Tips: Bland 1-2 dl maling til 1 liter olje for en førsteklasses beis for treverk.

FLOETROL Vannbasert malingstilsetning
Kan tilsettes alle typer vannbasert maling. Øker åpningstiden og forbedrer flytee-
genskapene. I motsetning til skadelige tynnere, opprettholder Floetrol malingens 
iboende kvalitet uten å påvirke tørketiden. Minimerer pensel-/rullemerker og er 
ideell for malingsteknikker. Enkel i bruk, blandes lett ved omrøring i spannet. 
Blandingsforhold ved påføring ca. 10% per liter maling.

Tips: Skap vakker kunst med Floetrol. Ideell for pouring-teknikker, da malingen 
flyter bedre og åpningstiden øker. 

E-B BINDER Forbedrer og forsterker vedheft
Tilsetning til vannbasert maling for å forbedre og forsterke vedheftet. Ideell ved 
maling av tidligere kalkede, krittede, porøse tegl og grunnmur som flasser m.m. 
Blandes inn i første strøk og vil da trenge inn, binde og stabilisere underlaget og 
forbedre dekkevnen. Endrer ikke malingens tørketid.

Tips: Grunnmur som flasser: Bland 2 deler maling og 1 del E-B Binder i det første 
strøket for ideell vedheft.

POLYTROL Farge og glansfornyer
Gir umiddelbart ny klarhet, farge og glans tilbake til falmede overflater. 
Penetrerer inn i dybden uten å skape film på overflaten. Fornyer fargen på 
gelcoat, plast, stein, marmor, taksten, skifer og terracotta m.m. Gir tilbake 
glans til aluminium, krom, bronsje, maling og lakk m.m. Enkel i bruk og gir 
lang holdbarhet. Polytrol inneholder ikke silikon.

Tips: Hagemøbler, dører, vinduer, plastdetaljer og takbokser til bil som har 
falmet og mistet glans eller som har blitt gråe og stygge. 

E.S.P. Vannbasert Primer
Enkel overflatebehandling av ikke-porøse overflater. Trenger ingen sliping, da 
E.S.P. danner en tynn film som gir en ideell vedheft for videre behandling. Enkel 
påføring og kun 2 timer tørk før videre behandling. Brukes på tidligere malte/
lakkerte flater, glass, aluminium, plast, melamin, PVC og keramiske fliser m.m. 
Kan anvendes innvendig og utvendig.

Tips: Må du bruke pensel der det er vanskelig å komme til, bør tørketiden økes med 
minimum 1 time.

1 Liter

1 Liter

1 Liter

0,5 Liter
250 ml Spray

0,5 – 1 – 5 
10 – 100 Liter

300 ml Spray
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INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR 
EKSTERIØR

Dekkevne:

18 m2/l

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påføringsverktøy:

Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Påførings-
temperatur:
+ 35oC
+  5oC

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit

Rengjøring av 
redskapene:
Såpe
Vann

Rengjøring av 
redskapene:
Såpe
Vann

Rengjøring av 
redskapene:
Såpe
Vann

Tørketid:
12-24 t.
Overmales
24-48 t.

Tørketid og tid 
før neste strøk:
Følg malings-
produsentens anbefaling

Tørketid:
2-4 t.
Overmales
Etter 4 t.

Virketid:

2 t. - 7 dager

Virketid:

5-20 min

Dekkevne:

18 m2/l

Dekkevne:

18 m2/l

Rengjøring av 
redskapene:

White-spirit



BRUKSOMRÅDER

12

Floetrol er svært populær blant kunstnere som 
driver med pouring-teknikker. Tilsetter man 
Floetrol i akrylmaling, vil malingen flyte bedre 
og åpningstiden øke uten å påvirke tørketiden, 
kvaliteten eller fargen på malingen.

Deks Olje D1Polytrol

Polytrol

Deks Olje D2 Textrol
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DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens

renovering av trebord 

YOUTUBE VIDEOER
se produktene i aksjon

OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning

renovere og beskytte 
hylle av jern

POLYTROL
farge- og glansfornyer

plastdetaljer, krom, 
lakk på bil og scooter

NET-TROL
trerens/terrasserens

rengjøring av skittent 
og grått treverk

E.S.P.
vannbasert primer

vedheft for ikke-
porøse overflater

POLYTROL
farge- og glansfornyer

metall, aluminium, 
stål og gelcoat

DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens

malingsfjerning og 
nøytralisering av treverk

OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning

port som har rustet

DEKS OLJE D1
treolje/trepleie

eksotisk treverk

Rengjør tak med Net-trol for å fjerne grønske 
og mose. Når taket er tørt, påfør Owatrol Olje 
som beskytter og forhindrer ny vekst. 

Polytrol

Teakolje



DEKORATIV MALING
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TABLEAU Tavlemaling m/kritt
En svært motstandsdyktig maling til å lage vaskbare overflater for bruk av kritt 
på vegger, dører, skoletavler, skapdører, kommoder, interiør o.l. Kan påføres 
innendørs og utendørs. Malingen gir en jevn og fin anti-reflekterende finish som 
ikke blir glatt, slik at skriften syntes godt.

Farge: Sort

MAGNETIQUE Magnetmaling m/magneter
Mørk grå maling som inneholder mikropartikler av metall for å lage oppslagsflater 
til opphenging av bilder, små gjenstander eller til å lage magnettavler til kontoret, 
barnerommet, gangen, kjøkkenet o.l. Kan påføres innendørs på alle typer umalte 
og malte underlag som f.eks på tre, glass, plast, keramikk og glatt metall. 

Farge: Mørk grå

LUMINEUSE Selvlysende maling m/sjablonger
Selvlysende, transparent og matt maling til dekorasjoner, himlinger og hemmelige 
tegn på alle typer underlag. Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet; 
barnerommet, trappeparti, garasje og lignende. Kan påføres alle typer umalte og 
malte underlag innendørs; tre, gips, papp m.m. Lumineuse må lades med dagslys 
i 8 timer, da vil den lyse i ca. 4 timer.

Farge: Transparent

250 ml

250 ml

250 ml

TIPS Kombiner Magnetique og Tableau 
Magnetmaling og tavlemaling på samme overflate 
skaper mange kreative muligheter. Det kan tegnes, 
skrives og regnes med kritt, samtidig kan beskjeder, 
bilder og timeplaner henges opp med magneter. 
Tavler, vegger, dører, skap og møbler kan males og 
forvandles med Magnetique og Tableau kombinert. 

Påføring: Påfør først Magnetique, og deretter mal 
over med Tableau etter 3 dager.
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#OWATROLNORGE
Del dine Owatrol-prosjekter 
med oss på Instagram

INTERIØR 
EKSTERIØR

INTERIØR

INTERIØR

Påføringsverktøy:
Rulle
Pensel
Sprøyte

Påføringsverktøy:

Rulle
Pensel

Påføringsverktøy:

Pensel

Påførings-
temperatur:
+ 25oC
+ 10oC

Påførings-
temperatur:
+ 30oC
+ 10oC

Påførings-
temperatur:
+ 25oC
+ 10oC

Dekkevne:

8-10 m2/l

Dekkevne:

2-3 m2/l

Dekkevne:

6-8 m2/l

Rengjøring av 
redskapene:
Vann umiddelbart 
etter bruk

Rengjøring av 
redskapene:
Vann umiddelbart 
etter bruk

Rengjøring av 
redskapene:
Vann umiddelbart 
etter bruk

Tørketid:

Mellom strøk 4 t.
Brukstørr 3 dager

Tørketid:

Støvtørr 30 min
Overmalbar 5 t.

Tørketid:
Mellom strøk 4 t.
Brukstørr/overmalbar 
3 dager
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