
Produktbeskrivelse
Med Hammerite, kan du male direkte på rust overalt i hjem-
met, i haven og bilen, hvor der er nogle metalgenstande, der 
behøver beskyttelse mod rust. Den bedste beskyttelse, får 
du, når du bruger Hammerite på nyt metal. Du får et smukt 
emalje-lignende overflade med indbygget korrosionsbeskyt-
telse, en overflade, der holder i mange år. Hammerite Ham-
mer Effect kan modstå påvirkning af forskellige kemikalier, 
såsom benzin og diesel. 

Brugsvejledning
Fjern løs maling og rust med stålbørste og slib overfladen 
med slibepapir korn 280. Affedt overfladen med rense benzin.

BEMÆRK! Ikke-jernholdige metaller og legeringer, såsom 
aluminium, zink og galvaniseret skal først være grundet med 
Hammerite Special Metals Primer for optimal vedhæftning. 

Behandling
Ryst flasken, indtil du hører kuglen tydeligt mod emballagen i 
3 min. Spray 3 til 5 tynde lag for at opnå optimal beskyttelse. 
Vent 15 minutter til 2 timer mellem hvert lag. Sandblæste 
flader, runder og skarpe kanter, “sirlige” jerndetaljer og 
hjørner kræver mindst 1-2 ekstra lag. 
Ideelle temperatur for malearbejdet er mellem +8 og +25° C. 
Malearbejdet bør ikke udføres, hvis temperaturen er under 
8 ° C. Efter brug, vendes dåsen på hovedet og restmaling 
sprayes ud af dysen.

Tekniske data
 
Binder: alkydharpiks
Rækkeevne: 4,5 m2 / Liter
Glans: 90 
Anbefalet lagtykkelse: 3-5 lag
Overfladetør: 2 timer (ved 20 ° C)
Genmalingstør: 15 minutter til 2 timer (ved
20 ° C)
Flammepunkt:> 18 ° C
Massefylde: 0,7-0,8 g/cm3 (20 ° C)
Temperaturbestandighed: -20 ° C til +150 ° C (+80 ° C
kontinuerligt)
Salttågetest:> 1000 timer (ASTM B117 1973)
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Emballage: 400 ml
Farver: Sort, sølv, hvid
Opbevaring: Tørt og ventileret. Beskyttet mod frost og 
stærkt sollys.
Tom emballage: Afleveres til den kommunale modta-
geordning
MAL-kode: 4-3

BEMÆRK! Da malingen indeholder silikone, kan den
ikke overmales med andre malinger.
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke 
gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede 
produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.
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