Hammerite Rozsdagátló
Hatásos rozsda elleni védelem a legproblémásabb helyeken.

Termékleírás és alkalmazás

A Hammerite Rozsdagátló rendkívül hatékony rozsda elleni védelem rozsdás vagy
foltokban rozsdás fémek esetében.
Alkalmas rozsdás vagy még festetlen vas‐ és acélfelületekre való közvetlen felhordásra.
Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új
rozsdásodást.

Termékjellemzők

• Cink-foszfát tartalmú alapozó.
• Közvetlenül a rozsdára felvihető!
• Akár pontszerűen is alkalmazható.
• Kompatibilis a legtöbb festékfajtával.
• Gátolja a további rozsdásodást.
• Galvanizált felületen is megtapad, azok kisebb rozsdafoltjai ellen is hatékony védelem!

Színválaszték

barna

Kiszerelés

0,25 L

Felhordási mód

Ecsettel, hengerrel, airless szórással.

Minőségmegőrzési idő

60 hónap

Névleges összetétel

Tricink-bisz(ortofoszfát)
Pigmentek, korróziógátló pigmentek
Kötőanyagok
Oldószer

Száradási idő

Két réteg között hagyjon 2 óra száradási időt.
Porszáraz 1 óra után, esőálló 2 óra múltán.
Átfesthető önmagával: 2 óra múlva.
A végleges fedőfestéket legkorábban 4 óra múltán, ideális esetben következő napon
vigyük fel.

Bevonat tulajdonságai

Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új
rozsdásodást.

Kiadósság
Hígítás
Használati útmutató

12 m /L

2

Ne hígítsa!
Felületelőkészítés, felhorás:
A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket.
• A hőmérséklet legyen +15-21 °C, de legalább +10 °C felett.
• Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, zsírtalanítsa vagy szappanos
vízzel mossa le a felületet.
• Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.
Alkalmazás:
Nem kell hígítani.
Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására!
Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító
segítségével.
A festéket ne öntse a lefolyóba vagy természetes vizekbe. A maradék Hammerite
fémfestéket tartsa száraz, jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.

Tárolás és szállítás

Száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS:
A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok, <2% aromás. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmosságot
vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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. Az edény szorosan lezárva
tartandó. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 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. Hűvös helyen tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 2-Butanon-oximot
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ADR: UN1263.
Tűzveszélyességi fokozat: II. EU határérték erre a termékre (A/i-OB) 500 g/l (2010). Ez a
termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz. Csak a teljesen kiürült és kitisztított
csomagolóedény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával
szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

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

Aktualizálva

2017. január

