Hammerite Speciális Fémalapozó

Termékleírás és alkalmazás A Hammerite Speciális Fémalapozó vizes bázisú alapozó, amely elősegíti a festék
tapadását a rozsdamentes acélhoz, és színesfémekhez, beleértve a horganyzott ,
alumínium, króm, sárgaréz és réz felületeket.
Sima egyenletes felületet biztosít és ideális a fedőréteg tapadásához.
Egyetlen réteg szükséges.

Termékjellemzők

• Egyszerű, gyors felhasználás.
• Fedődestés 2 óra múlva elvégezhető.
• Kompatibilis a legtöbb festékfajtával.
• Kültérre, beltérre.

Színválaszték

vörös

Kiszerelés

0,25 L

Felhordási mód

Ecsettel

Minőségmegőrzési idő

36 hónap

Hígítás:

Nem kell hígítani.

Száradási idő:
Porszáraz: 30 perc múlva.
Átfesthető: 2 óra múlva.

Bevonat tulajdonságai

Fefőfesték tapadását segíti a nem fémes felületeken.

Kiadósság
Hígítás
Használati útmutató

16 m /L

2

Ne hígítsa!
Felületelőkészítés, felhorás:
A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket.
• A levegő, festendő felület hőmérséklet legyen +8-30 °C,
• 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 vízzel.
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 termék biztosnági adatlapján lévő információk az irányadóak.
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.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
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