
 
  

   

Net-trol® 
Kunststof- en houtreiniger. Verwijdert aanslag en 
frist kunststof en hout weer op zonder het te 
ontkleuren. Bevat geen chloor! Ook voor het 
reinigen van cement en beton. Voor o.a. (tuin)
hout, houten gevels, tuinmeubelen, vlonders, 
tegels etc. 
 
Om alle oppervlakken te reinigen en weer op te 
frissen  
- Herstelt het aanzien van allerlei soorten oppervlakken: 
donker geworden hout, groen uitgeslagen kunststof, 
verpoederde gelcoatings, vlekken op stenen, enz.  
- Verwijdert alle aanslag veroorzaakt door 
weersinvloeden, roest, schimmel, luchtvervuiling (luiken, 
hekken, drempels, boeiborden, gangboorden, 
stootranden, enz.).  
- Reinigt de toplaag van verkleurde kunststoffen die 
onder weersinvloeden en UV-stralen verpoederd is 
(scheepsdekken, relingen e.d.). Aanbevolen vóór het 
gebruik van Polytrol®.  
- Te gebruiken om te neutraliseren na toepassing van 
Dilunett® op zuigende oppervlakken (bijvoorbeeld 
hout).  
- Neutraal ten opzichte van de ondergrond. Niet 
agressief.  
- Biologisch afbreekbaar  
- zonder oplosmiddel (af te spoelen met water).  
- Gemakkelijk toe te passen: gebruiksklare gel.  
- inwerkingstijd 20 minuten.  
- Neutralisering + Reiniging: Net-Trol®.  
 
Gebruiksaanwijzing:  
- Vóór gebruik goed schudden.  
- De te reinigen ondergrond zorgvuldig reinigen met 
schoon zoet water.  
- Net-trol® opbrengen; de te behandelen delen 
borstelen (bij voorkeur met een nylon borstel). Geen 
metaalspons of staalborstel gebruiken.  
- Gedurende 10 à 20 minuten laten inwerken; daarna 
voortdurend borstelend spoelen met zoet water of met 
water uit een hogedrukspuit. Indien nodig herhalen.  
- Het oppervlak altijd goed laten drogen voordat 
eventueel een beschermend middel wordt opgebracht. 
 
Aanwijzingen:  
- Het wordt aanbevolen rubber handschoenen te dragen. 
Elk contact met ogen of huid vermijden.  
- Voor het reinigen van licht aangetast hout kan een 
mengsel van 1/4 deel Net-trol en 3/4 delen water 
worden gebruikt.  
- Indien het te behandelen oppervlak te lang met Net-
trol® in aanraking komt, kunnen geschilderde of 
geverniste delen en metalen dof worden.  
 
Technische gegevens:  
Soort product: in tegenstelling tot bleekmiddelen (bv. 
bleekwater en waterstofperoxyde) laat Net-trol® de 
ondergrond niet verkleuren; de ondergrond wordt 
gereinigd, lichter van kleur gemaakt, vlekken worden 
verwijderd, terwijl het oorspronkelijke aanzien wordt 
hersteld. Net-trol® is geen afbijtmiddel. Het tast in 
goede staat zijnde vernis-, verf- en beitslagen niet aan. 
Bewaren: in afgesloten verpakking indien het product 
langer dan 1 jaar wordt bewaard. Product niet aan vorst 
blootstellen.  

 Gezondheid en veiligheid: bevat oxaalzuur. De 
aanwijzingen op de verpakking opvolgen.  
Milieu: indien Net-trol® goed met water wordt verdund 
vormt het geen enkel gevaar voor het milieu. De 
gebruiksaanwijzigingen op de verpakking opvolgen. 
Spatten van het onverdunde product op planten 
vermijden.  
 
Fysische en chemische eigenschappen:  
Uiterlijk aspect: Melkachtig  
Kleur: Blauwachtig wit  
Soortelijke massa: 1.025 - 1.075 kg/l  
Oplosbaarheid - in water: totaal - in oplosmiddelen: niet 
oplosbaar  
Viscositeit: Gel  
Geur: Zwak - Niet onaangenaam  
pH: Zuur - ongeveer 1,5  
Vlampunt: Onontvlambaar product  
 
Rendement: gemiddeld 5 à 10 m2 / liter.  
Te gebruiken materiaal: kwast,handschoenen, borstel, 
spons.  
Gebruikstemperatuur: +40°C / +0°C.  
Droogtijd: 10 - 20 minuten.  
Reiniging materiaal: water.  
 
Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie 
verstrekt; de fabrikant/importeur is niet 
aansprakelijk voor het gebruik van de producten, 
omdat deze niet onder zijn toezicht werden 
toegepast.  
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