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Τι είναι το POLYTROL® ?
 
Το POLYTROL® είναι ένα άχρωμο λάδι 
που διεισδύει βαθιά μέσα σε πάρα πολλές 
επιφάνειες και τις επαναφέρει στο αρχικό 
τους χρώμα! Είναι ιδιαίτερα διεισδυτικό, 
ελαστικό, δεν κάνει κρούστα και επαναφέρει 
το χρώμα και την λάμψη σε επιφάνειες που 
έχουν ξεθωριάσει από τον ήλιο, την μεγάλη 
χρήση και τις κακές καιρικές συνθήκες.
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Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες του POLYTROL® ?

Σε τι επιφάνειες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το POLYTROL® ?

•  Αναζωογονεί και επαναφέρει το χρώμα σε πλαστικές επιφάνειες
• Επαναφέρει την γυαλάδα σε θαμπωμένα μέταλλα
•  Ξεθολώνει θαμπωμένα πλαστικά φανάρια αυτοκινήτου, μηχανής
• Δεν περιέχει σιλικόνη
• Είναι άχρωμο
• Δεν κάνει κρούστα
• Δεν φεύγει με το πλύσιμο
• Είναι ματ
• Δεν μαζεύει τη σκόνη και τις βρωμιές αφού στεγνώσει
• Δεν κολλάει
• Είναι εύκολο στο πέρασμα
• Είναι μεγάλης αντοχής και διάρκειας

•  Άβαφα πλαστικά αυτοκινήτων και μηχανών όπως 
προφυλακτήρες, ποδιές, μάσκες, καθρέφτες, κτλ

•  Σε μεταλλικές επιφάνειες όπως τα ανοξείδωτα, τα νίκελ, τον 
μπρούντζο, τα αλουμίνια τα οποία έχουν θαμπώσει και έχουν 
σημάδια σκουριάς

•  Σε πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, πλαστικά παντζούρια, 
πλαστικά στόρια που έχουν ξεθωριάσει και χάσει την λάμψη τους

•  Πάνω σε μονής επίστρωσης χρώματα που έχουν ξεθωριάσει
• Σε χρώμα GEL COAT που έχει ξεθωριάσει- ναυτιλία
•  Σε πλακάκια και πέτρες που έχουν πόρους και έχουνε 

ξεθωριάσει
• Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες



Το POLYTROL® όχι μόνο καθαρίζει, αναζωογονεί και προστατεύει 
χωρίς γυάλισμα, αλλά και τρέφει και διατηρεί την ελαστικότητα 
των πλαστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαστικό και 
πολυεστέρα, σε πορώδη υλικά (πέτρα, πλακάκια τερακότα, ...), 
καθώς και σε ξεθωριασμένες στρώσεις χρωμάτων.

Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες γυαλιστικές κρέμες που αφαιρούν 
μόνο τα σημάδια σκουριάς ή την “ψωρίαση”, έτσι ώστε να επανέλθει 
το μέταλλο στην αρχική του κατάσταση, το POLYTROL® αποξειδώνει 
και δημιουργεί επίσης μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη που 
προστατεύει τα μέταλλα που εκτίθενται σε κακές καιρικές συνθήκες.

ΧΩΡΙΣ POLYTROL®

Δημιουργούνται 
μικροπόροι οι οποίοι 

ξεθωριάζουν, θαμπώνουν 
την επιφάνεια

ΜΕ ΤΟ POLYTROL®

Γεμίζουν οι  
μικροπόροι, 

αναζωογονείται η 
επιφάνεια

ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΧΡΩΜΑΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΧΡΩΜΑ

ΧΩΡΙΣ POLYTROL®

Εμφανίζεται σκουριά  
και στίγματα  
“ψωρίασης”

ΜΕ ΤΟ POLYTROL®

Αποξειδώνεται η  
επιφάνεια και 

δημιουργείται μια  
λαμπερή προστατευτική 

μεμβράνη

ΧΡΩΜΙΟ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΧΡΩΜΙΟ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τα πλαστικά μέρη ή εκείνα που είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ξεθωριάζουν με το χρόνο εξαιτίας των 
κακών καιρικών συνθηκών και της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας UV. Οι μεταλλικές επιφάνειες, από την 
άλλη μεριά, θαμπώνουν και οξειδώνονται.
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 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Πως εφαρμόζεται το POLYTROL® και 
τι εργαλεία εφαρμογής χρειαζόμαστε ?
 1 -  Πρώτα η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί πάρα πολύ καλά με ένα δυνατό 

καθαριστικό όπως είναι το PURA-TROL έτσι ώστε να αφαιρεθούν 
βρωμιές, λίποι, ακαθαρσίες κτλ από την επιφάνεια και να ανοίξουν 
οι πόροι του πλαστικού.

 2 -  Πρέπει να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό μπορεί να εμποδίζει την 
διείσδυση του υλικού όπως κεριά, γαλακτώματα, αλοιφές κτλ

 3 -  Προτού εφαρμόσουμε το υλικό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η 
επιφάνεια είναι στεγνή και καθαρή

 4 -  Προτιμάμε την εφαρμογή σε χώρο κλειστό προκειμένου να μην κολλήσει σκόνη κατά την 
εφαρμογή και επίσης για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία

 5 -  Εφαρμόζουμε το υλικό με ένα μαλακό σφουγγάρι, πινέλο ή πανί ή δια ψεκασμού

 6 -  Μετά από 10-15 λεπτά περίπου σκουπίζουμε την επιφάνεια καλά με ένα πανί 
μικροϊνών που να μην αφήνει χνούδι έτσι ώστε να μαζέψουμε το υλικό που δεν έχει 
απορροφηθεί από την επιφάνεια. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο.

 7 -  Αφήνουμε την επιφάνεια 1 ημέρα να στεγνώσει καλά, χωρίς να βραχεί και όχι στον ήλιο.

 8 -  Το υλικό όταν στεγνώσει δεν κολλάει, δεν μαζεύει τη σκόνη και δεν φεύγει με το πλύσιμο.

 1 -  Ακολουθούμε την διαδικάσια 1 και 2 παραπάνω 

 2 -  Εφαρμόζουμε το υλικό με ένα συρμάτινο βουρτσάκι Νο. 000

 3 -  Σκουπίζουμε με ένα πανί που να μην αφήνει χνούδι

PURA-TROL 
ιστοσελίδα

Σε μεταλλικές επιφάνειες και ανοξείδωτα βίντεο



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4-6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18536

ΕΛΛΑΣ

Τηλ: +30 2104294271 / +30 2104294485
Fax: +30 2104294272

e-mail: spolymen@otenet.gr

Internet site: www.polychrom.gr
 @owatrolgreece
 OwatrolGreece

Διαθέσιμες
συσκευασίες

1000ml 500ml Σπρέι 250ml

POLYTROL® 
ιστοσελίδα

Polychrom 
δικτυακός

τόπος
Facebook  
OWATROL 
Greece & Cyprus  

Facebook 
Πολυμενακος
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