Hammerite Radiator Spray
Ellenáll a hő esetén bekövetkező sárgulással szemben.

Termékleírás és alkalmazás

Termékjellemzők

Hammerite speciális összeállításának a célja az otthoni fűtőtesteken a hőállóság, a
tündöklő fehér szín, továbbá a magas fényesség vagy a sima selyemfény elérése.
Forróvizes csöveken is használható. A Hammerite Radiátor Spray ellenálló a hő esetén
bekövetkező sárgulással szemben.
• forróvizes csöveken is használható
• gyorsan szárad

Színválaszték

fehér

Kiszerelés

400 mL

Felhordási mód

szórással

Minőségmegőrzési idő

24 hónap

Relatív sűrűség

0,763

Száradási idő

Érintés száraz: 15 perc múlva
Átfesthető önmagával: 30 perc múlva

Bevonat tulajdonságai

Ellenálló a hő esetén bekövetkező sárgulással szemben.

Kiadósság

1 m /L

Használati útmutató

Felületelőkészítés, felhorás:

2

Minden felület legyen tiszta, száraz és rozsda, málló festék, kosz, por vagy zsiradékmentes.
Dörzsöljön le minden felületet dörzspapírral.
A fűtőtesteket a festés előtt ki kell kapcsolni, csak hidegen festhetőek.
Takarja le a környező területeket a nem kívánt lefújás elkerülése érdekében.
Alkalmazás:
A használat előtt két órán át tárolja a spray-t szobahőmérsékleten.
Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg
a keverőgolyó hallható, majd ezután még 3 percig. Lazán és
egyenletesen vigye fel a felületre, nagyjából 15cm-es távolságból,
a festékszórót folyamatosan mozgatva. Miután megszáradt
(15 perc), vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 30
percet várva. Ne vigyen fel túl sok festéket, mert a túl sok festék
lefolyik a felületen. A festékrétegek felvitelek között fordítsa meg
a dobozt és a dugulás elkerülése érdekében a felvitelek között 2
másodpercig fújja a festéket.

Tárolás és szállítás

Tárolja száraz, jól szellőztetett helyen. Óvja a fagyástól és az erős napfénytől.

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS:
A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az
edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás
esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától,
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra
vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne
lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett

személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/ nemzeti/nemzetközi
előírásoknak megfelelően. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja.
ADR: UN 1950

Kiegészítő Információk

A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki
specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap
információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és
megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási,
tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett
következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a
gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő
felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak
célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi
tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági
körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa
tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes
értesítés nélküli megváltoztatására.
Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal: 06 80 200 505
Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest Váci út 45C
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