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“Net-Trol Wood Cleaner & Colour Restorer”  lietošnas instrukcija 

Līdzeklis paredzēts koka terašu , koka fasāžu, koka dārza mēbeļu 

pelēkā oksīda slāņa noņemšanai un dabīgās koka krāsas 

atjaunošanai, rūsas un naglu melno iekrāsojumu noņemšanai no 

koka virsmas, plastika, akmens un cementa virsmu tīrīšanai. 

 

Uzmanību:  Net-Trol var bojāt krāsotas virsmas un metāliskas virsmas ,ja uz tām tas atstāts 

pārāk ilgi. Pēc lietošanas apstrādats virsms rūpīgi noskalot un noslaucīt.Darbā lietojiet gumijas 

cimdus, aizsargbrilles un mitrumu aizturošus darba apģērbu un apavus. 

 

Pielietošana uz koka akmens un betona virsmām 

Vispirms virsmas samitriniet ar ūdeni.Tad ar sintētiska materiāla biezu otu vai rullīti uzklājiet  

Net Trol. Ar cietu birsti samazgājiet noklāto virsmu un atstājiet uz 10-20 minūtēm ,lai līdzeklis 

iedarbojas.Ja virsma žūst straujāk, pamitriniet to ar dušveida ūdens strūklu. Pēc noteiktā laika 

rūpīgi nomazgājiet virsmu beržot vai ar augstspirdiena mazgātāju. Verikālas virsmas sāciet 

mazgāt no apakšas.Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru. Pēc rūpīgas noskalošanas ļaujiet 

koka virsmai izžūt 48 stundas pirms uznesiet jauno apdares līdzekli. Ja pielietojiet uz akmens 

vai betona virsmām, ļaujiet tām izžūt līdz nākamā apdares materiāla ražotaja rekomendētajam 

mitruma saturam. 

 

Pielietojums naglu melno iekrāsojumu traipu noņemšanai 

Vispirms notīriet virsmu un pēc tm samitriniet ar tīru ūdeni.Uznesiet līdzekli uz konkrētajām 

iekrāsojumu vietām. Nenoskalojiet līdz iekrāsojums samazinājies vai pazudis.Pēc tm rūpīgi 

noskalojiet virsmu ar ūdeni. 

 

Pielietojums plastika virsmām 

Samitriniet virsmu ar tīru ūdeni, tad uznesiet līdzekli un atstājiet uz 10 minūtēm. Pēc tam ar 

cietu birsti beržot nomazgājiet virsmu un noskalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens.  

 

Pielietojums rūsas iekrāsojumu traipu noņemšanai 

Vispirms virsmu samitriniet ar ūdeni.Tad ar sintētiska materiāla biezu otu vai rullīti uzkāljiet  

Net Trol. Ar cietu birsti samazgājiet noklāto virsmu un atstājiet uz 10 minūtēm ,lai līdzeklis 

iedarbojas.Ja virsma žūst straujāk, pamitriniet to ar dušveida ūdens strūklu. Pēc noteiktā laika 

rūpīgi nomazgājiet virsmu beržot .Pēc tam virsmu rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni. 

 

Beidzot darbu rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm izmantotos darba līdzekļus un rokas. 

  

 Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet vēl netavērtu iepakojumu. 

 Aizkāljiet virsmas, ko nav paredzēts apstrādāt. 

 Samitriniet tuvumā esošos augus un stādījumus, izvairieties no toa pšļakstīšanas.Ja tas 

noticis ,tūlīt rūpīgi noskalojiet. 

 Pielietojiet pie āra temperatūras 5˚C līdz 35˚C. 

 Neuzklājiet uz uzkarsušām virsmām.Tās vispirms atdzesējiet ar vēsu ūdens strūklu. 

 Mazgājot vertikālas virsms vienmēr darbu sāciet no apakšas, lai izvairītos no izbalinātu 

notecējumu  rašanās.  
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