Hammerite
Direct to rust metal paint
Hammered Finish
3 i 1 - rustbeskyttelse, primer og finish i et!
Kan påføres direkte på rust
Beskytter effektivt mod rust
Vandafvisende

Produktbeskrivelse
Med Hammerite Hammered Finish, kan du male direkte på rust overalt i
hjemmet, i haven og bilen, på metal, der behøver beskyttelse mod rust. Den
bedste beskyttelse, får du, når du bruger Hammerite på nyt metal.
Du får en smuk emalje-lignende overflade med indbygget
korrosionsbeskyttelse og en overflade, der holder i mange år.
Hammerite Hammered Finish kan modstå påvirkninger fra forskellige
kemikalier, såsom benzin og dieselolie.
Behandling
Fjern løstsiddende maling og rust med en stålbørste og slib overfladen med
slibepapir korn 150-280. Affedt overfladen med Hammerite Brush Cleaner &
Thinners.
Hammerite Direct to Rust Metal Paint påføres underlaget i et jævnt lag.
Påføring af endnu et lag kan være nødvendigt for at sikre en jævn, dækket
overflade. Det andet lag kan påføres efter ca. 4 timer.
Sandblæste flader kræver mindst 1-2 ekstra lag. Skarpe kanter og jern
detaljer, hjørner og lodrette flader bør males 2-3 gange.
Anbefalet lagtykkelse: 200 mym. min Våd / Tør min. 100 mym. (svarer til ca.
2 fyldige påføringer)
BEMÆRK! Ikke-jernholdige metaller og legeringer, såsom aluminium, zink og
galvaniseret stål, skal grundmales med Hammerite Special Metals Primer for
optimal vedhæftning.
Påfør ikke produktet ved lave temparaturer Malearbejdet bør ikke udføres,
hvis temperaturen er under 8° C. Ideelle temperaturer for malearbejdet er
mellem +8° og +25° C. Påfør ikke malingen på opvarmede flader eller i
direkte solskin.
Rengøring af værktøj
Fjern først al overskydende maling fra penslen.
Hæld Hammerite Brush Cleaner & Thinners i en tom metaldåse og skyl
pensler og værktøj grundigt. Vedligehold og blødgør penslerne ved at skylle
dem i sæbevand efter rensning.

Tekniske Data
Binder: Alkyd
Glans: 90 - Helblank
Rækkeevne: Ca.10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer
Vægtfylde: 0,91-1,11 g/cm3
Temperatur bestandighed: -20 °C til 150 °C. (80
°C kontinuerligt)
Salttågetest: > 1000 timer (ASTM B117 1973)
Farver: Mørk grøn, grå, oxydrød, mørk blå, guld,
sort, sølv, hvid, lys blå, lys grøn
Påføring:: Pensel, rulle, sprøjte
Emballage størrelse: 250 ml, 750 ml
Rengøring af værktøj: Hammerite Brush Cleaner &
Thinners
Opbevaring: Tåler ikke frost eller stærk varme.
Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original
emballage.
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet originalemballage
MAL kode: (1993): 2-1
VOC Indhold: EU-grænseværdi for dette produkt
(kat. A/i): 500g/l (2010). Dette produkt indeholder
max. 400 g/l VOC.
Rev. dato: Juni 2017
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Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end
det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne
formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.hammerite.dk. Råd og udsagn om
produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af
produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle
produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og
vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Hammerite og the Flourish er
varemærker tilhørerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.
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