Hammerite közvetlenül a rozsdára
Spray
Speciális összetétel a rozsdás fém festésére

Termékleírás és alkalmazás A Hammerite speciális összetételének köszönhet en megakadályozza a már

meglév , jól tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen
tulajdonsága révén
tartós védelmet biztosítanak a
még jobban védi a bevont felületet.
A legtöbb fémfestékt l eltér en, a Hammerite használatakor nincs szükség
alapozóra, közbens rétegre, hígításra, elég már 2 réteg felvitele és 8 évig nincs
szükség további védelemre. A festend
csiszolni, elég csak a perg rozsdát eltávolítani, és már kezd dhet is a festés!
A Hammerite használata rendkívül egyszer , mert gyorsan szárad és nem csöpög
le,
az id járás viszontagságai ellen.

Termékjellemz k

Akár 8 év védelem!
• Közvetlenül a rozsdára felvihet ! Felvihet a meglév Hammerite bevonatra!
• Egyszerű használat! Gyorsan szárad.
• Megállítja a rozsdásodást!
• Nagyfokú ellenálló képesség az id járás viszontagságaival szemben!

Színválaszték

A Hammerite többféle színben kapható a
en, hogy kalapácslakk felület ,
magasfény vagy selyemfény hatást szeretne elérni.
Az aktuális színválasztékról az aktuális árlista, a www.hammerite.hu weboldal és
egyébszóróanyagok adnak információt.

Kiszerelés

Fényes, selyemfényű, kalapácslakk: 400 ml

Felhordási mód

fújás

Min ségmeg rzési id
Névleges összetétel

A lejára id a csomagoláson található.
Pigmentek, korróziógátló pigmentek
Köt anyagok
Oldószer

Száradási id
Bevonat tulajdonságai
Kiadósság
Hígítás
Használa útmutató

Fényes, Selyemfény , Kalapácslakk hatás.
Kiváló vízálló, vízleperget , tapadó és kiváló ütésállósággal rendelkez felületet ad.
Megnövelt korrózióvédelem.
0,5 m2/L
Nem szükséges hígítani.

Felülete készítés, felhordás:
A fényes felületet csiszolással érdesítse meg, majd a drótkefével távolítsa el a málló
rozsdát és festékszemcséket. Enyhe mosószeres vízzel távolítsa el a szennyeződést
felületeken és hagyja száradni legalább egy óráig. Ha nincs változás, akkor fesse le
az egész felületet.Ha a festés után elváltozás észlelhető, akkor távolítson el minden
festéket. Cink, alumínium, réz és horganyzo felületeken alkalmazzon Hammerite
Speciális Fémalapozót.

Felhasználás

Tárolja a spay-t szobahőmérsékleten legalább 2 órán át. Rázza fel erősen
függőleges mozdulatokkal egészen addig, amíg a keverőgolyót meghallja, majd
utána még 3 percig. Vigyen fel vékony egyenletes rétegeket, nagyjából 15 cm
távolságból és közben folyamatosan mozgassa a spray-t. Ne fújjon túl sokat egy
adott pontra. Maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget.
Két lefújás között várjon 15 percet. A beszáradás megelőzése érdekében,
használat után fújja ki a csőben maradt felesleget, a festékszórót 2 mp-en át
fejjel lefelé fordítva. Figyelem, ez a termék játékokra nem alkalmazható.

Tárolás
Biztonság

A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton; Szénhidrogének,
C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <2% aromás.
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
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén
előírásoknak megfelelően. Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót
válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja. ADR: UN1950

Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal: 06 80 200 505
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