
Owachem B.V. is teVens impOrteur/distriButeur 
Van het merk OwatrOl®.

Bescherming - Verfraaiing - renOVatie - OnderhOud

www.linitopdirect.nl

Hout verdient voorrang

extra infOrmatie

hout buitenshuis (roestig) staal

Owachem B.V. – Waalwijk – 0416 347958 
info@linitopdirect.nl – www.linitopdirect.nl

info@owatrol.nl – www.owatrol.nl

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van hout-
soorten en -toepassingen binnenshuis, als ook voor kunststof, polyester.
Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of  
roestig staal en gecorrodeerde metalen.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. 
Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owachem.nl .

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.
Ook kunt u op afspraak een vrijblijvend bezoek brengen aan het Owachem Experience Center. 
Hier maakt u nader kennis met onze producten.
Neem hiervoor contact met ons op via afspraak@owachem.nl of bel 0416-347958.

Vervoermiddelen



LinitOp cLassic

Oplosmiddel houdende beitsen

•	 	Multifunctioneel	systeem	voor	optimale	bescherming:	
1.	 Langdurige	bescherming	voor	buiten	(3	lagen)	en	voor	binnen,	die	zeer	diep	in	het	
hout	dringt.	

2.	Impregnerende	grondlaag	die	voor	een	betere	hechting	van	de	beitsen	LINITOP	
CLASSIC*	en	SOLID*	zorgt.	

3.	Gekleurde	grondlaag	voor	afwerking	met	vernis	van	het	type	Yacht	vernis*,	Vernis*.	
•	 	Transparant,	microporeus,	beschermt	het	hout	tegen	uv-stralen	en	weersinvloeden.	
Gaat	vergrijzing	tegen.

•	 	Bevat	een	stof	die	de	droge	laag	beschermt	tegen	schimmels.	
•	 	De	nerven	van	het	hout	blijven	zichtbaar	en	voelbaar.	Perfect	bestand	tegen	afschil-
feren.	

•	 	Beperkt	het	doorslaan	van	tannine.	Niet	aanbrengen	op	red	cedar	en	iroko.	

Beschikbare kleuren: Kleurloos 280 • Licht eiken 281 • Teak 282 • Noten 283 • 
Palissander 284 • Mahonie 285 • Midden eiken 286 • Ebbenhout 287 • Donker eiken 
288 • Wengé 289 • Oregon pijnboom 295 • Den 296 • Kersen 298.
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LinitOp YacHt Vernis

LinitOp cLassic acrYL
•	 	Groot	gebruikscomfort,	geen	aflopers,	mooie	vloei.	
•	 	Zeer	goed	bestand	tegen	blocking.	
•	 	Microporeus	-	vochtwerend.	
•	 	Transparant:	verfraait	het	hout	en	behoudt	de	natuurlijke	uitstraling	ervan.	
•	 	Extra	soepele	film,	beperkt	het	risico	op	schilferen	en/of	bladderen.	
•	 	Bevat	speciale	anti-uv-pigmenten	die	voor	een	optimale	bescherming	zorgen.		
Zeer	goed	bestand	tegen	weersinvloeden.	

Beschikbare kleuren: Patinawit 270 • Kleurloos 280 • Licht eiken 281 • Teak 282 • 
Noten 283 • Midden eiken 286 • Den 296.

decOratieVe hOutBeits

•	 	Speciaal	voor	barre	en	vochtige	klimaten.	
•	 	Verfraait	het	hout,	maakt	het	waterafstotend	en	beschermt	het	tegen	uv-stralen.	
•	 	Uitzonderlijk	goed	bestand	tegen	mist,	sneeuw,	regen,	zeewater.	
•	 	Hardhout	en	zachthout	behalve	red	cedar	en	iroko.	
•	 	Ideaal	voor	ruimten	die	sterk	aan	vocht	onderhevig	zijn	(badkamers)	en	voor	boten.	
•	 	Deuren,	lijstwerk,	ramen,	meubels,	boten	(boven	de	waterlijn).

sOepele kleurlOze Vernis zijdeglans en hOOgglans

LinitOp acrYL Vernis

•	 	Beschermt	en	verfraait.	
•	 	Verbeterde	weerstand	tegen	slijtage,	krassen	en	waterspatten.	
•	 	Zeer	eenvoudig	aan	te	brengen.	Vormt	geen	blazen,	schilfert	niet	af.	Afwasbaar.	
•	 	Hardhout	en	zachthout	behalve	red	cedar	en	iroko.	
•	 	Deuren,	lijstwerk,	ramen,	binnenlambrisering,	meubels,	tafelbladen,	...

kleurlOze watergedragen pOlyurethaanVernis

LinitOp Vernis

•	 	Deuren,	ramen,	meubels,	tafelbladen,	lambrisering	in	naaldhout,	loofhout	en	exotisch	
hout.

•	 	Mooie	strakke	afwerking	na	volledige	droging.	
•	 	Zeer	slijtvast	en	krasvast.	Gemakkelijk	schoon	te	maken.	
•	 	Uitstekende	verwerkbaarheid.	Kan	ook	worden	aangebracht	op	oude	vernislagen.	
•	 	Bestaat	in	mat,	zijdeglans	of	hoogglans.

kleurlOze pOlyurethaanVernis

watergedragen beitsen

•	 	Hoog	vastestofgehalte.	«High	performance»	weerstand.	
•	 	Thixotrope	(gelvormige)	formule	waardoor	het	product	beter	op	de	borstel	blijft	zit-
ten.	Gemakkelijk	aan	te	brengen.	

•	 	Extra	soepele	film:	beperkt	het	risico	op	afschilferen.	
•	 	Bevat	speciale	anti-uv-pigmenten	die	voor	een	optimale	bescherming	zorgen.	
•	 	Binnen	/	buiten.	Behalve	red	cedar	en	iroko.	

Beschikbare kleuren: Patinawit 270 • Kleurloos 280 • Licht eiken 281 • Teak 282 • 
Noten 283 • Palissander 284 • Mahonie 285 • Midden eiken 286 • Ebbenhout 287 • 
Donker eiken 288 • Wengé 289 • Oregon pijnboom 295 • Den 296 • Kersen 298.

•	 Heeft	een	uv-filter	van	de	nieuwe	generatie,	die	een	uv-absorber	bevat	gecombi-
neerd	met	een	stabilisator	(uv-barrière).

•	 Dubbele	bescherming	per	laag	voor	optimale	prestaties.	
•	 Gelformule	en	extra	soepele	film	om	het	risico	op	afschilferen	te	beperken.	
•	 Bevat	speciale	anti-uv-pigmenten	die	voor	een	optimale	bescherming	zorgen.	
•	 Mat/zijdeglans	afwerking.	
•	 Buiten.	Behalve	red	cedar	en	iroko.	

Beschikbare kleuren: Kleurloos 280 • Licht eiken 281 • Teak 282 • Noten 283 • 
Palissander 284 • Mahonie 285 • Midden eiken 286 • Donker eiken 289 • Oregon pijn-
boom 295 • Den 296.

Beschermende Beits

Beitsen VOOr extreme Omstandigheden 
met zeer hOOg Vaste stOf gehalte

3-in-1 transparante impregneerBeits

Vernis


