Hammerite Rozsda Stop
Festhető alapot képző, hatékony rozsdaátalakító.

Termékleírás és alkalmazás

A Hammerite Rozsda Stop csiszolás nélkül állítja meg a rozsdafoltokat, kémiailag alakítja
át a rozsdát és semlegesíti azt, szilárd alapot képezve.
A további festéshez nem szükséges alapozó vagy közbenső réteg.
Hatásos rozsda elleni védelem a legproblémásabb helyeken!

Termékjellemzők

• A rozsdafoltokat csiszolás nélkül átalakítja.
• 15 perc alatt semlegesíti a rozsdát , festhető alapot képez.
• Kompatibilis a legtöbb festéktípussal, de vizes bázisú közbenső réteg esetén
foltosodás felléphet, ami esztétikai jellemző.

Kiszerelés

12,5 mL

Felhordási mód

benne lévő kis ecsetelővel

Minőségmegőrzési idő
Névleges összetétel

3 év

Sűrűség:
Száradási idő
Bevonat tulajdonságai

Polimer diszperzió
Víz
Adalékok
Ca 1,02 g/cm^3
Átfesthető legkorábban 3 óra múlva, ideális esetben másnap.
Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új
rozsdásodást.

Kiadósság

12,5 ml es ecsetelő 50x50 es felületre elegendő

Hígítás

Ne hígítsa!

Használati útmutató

Felületelőkészítés, felhordás:
• A pergő rozsdát egy drótkefével távolítsa el.
• Ha van mód rá, a szomszédos felületeket takarja le.
Alkalmazás:
• Rázza fel jól a dobozt. Az ecsetelővel gondosan fesse le az összes felületet, mélyedést,
élt és sarkot.
• Egy kevéssel a rozsdás helyeken kívül is kezelje a felszínt.
• A felszín a kezelés nyomán kékes-fekete színűre változik. Ha nincsen elszíneződés,
akkor ismételje meg az eljárást. A befejezés után a felesleget gondosan mossa le, az
ecsetelőt pedig gondosan zárja le.
• A kezelt felületeket másnap ajánlatos lefesteni.

Tárolás és szállítás
Biztonság

Alkalmazási hőmársékelt: +10°C felett. Ideális: +15 21°C
Közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a
termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/
nemzetközi előírásoknak megfelelően.
ADR:-

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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