Hammerite Hammer Effect

Produktbeskrivelse:
Med Hammerite kan du male direkte på rust
overalt i hjemmet, i hagen og på bilen der det er
metallgjenstander som trenger beskyttelse mot
rust. Den beste beskyttelsen får du når du bruker
Hammerite på nytt metall. Du får en vakker
emalje-lignende overflate med innebygget
korrosjonsbeskyttelse, en overflate som holder i
mange år. Hammer Effect tåler ulike kjemikalier
som f. eks. bensin og diesel.
Brukerveiledning
Fjern løs maling og rust med stålbørste og rubb
overflaten med slipepapir. Sørg for at overflaten er
fri for fett og smuss. Vask med vaskemiddel, skyll
med vann og la tørke. Rør godt om før bruk.
MERK! Ikke-jernholdige metaller og legeringer
som aluminium, zink og galvanisert må først
grunnes med Hammerite Special Metall Primer for
best vedheft.
Påføring
Bruk tykk pensel og dekk overflaten raskt. Mal
minimum 2 strøk. Sandblåste eller spesialrensede flater krever minst 1-2 ekstra strøk.
Skarpe kanter, spesielt jerndetaljer, hjørner og
vertikale flater, bør påføres toppstrøk 2-3
ganger. Det andre strøket kan males etter 4
timer. Ideell temperatur er +8 °C til +25 °C.
Malerarbeidet bør ikke skje hvis temperaturen
er under +8 °C. Maling ved andre temperaturer
kan innvirke på produktets egenskaper.

Tekniske data
Binder: Alkydharts
Glans: 90
Forbruk: 5 m2 / liter (2 strøk)
Anbefalt filmtykkelse: 200μm min. våtfilm /
tørrfilm min. 100μm
Støvtørr: 2 timer (ved +20 °C)
Overmaling: Etter 4 timer (ved +20 °C)
Densitett: 0,96-1,1 g/cm3 (20 °C)
Temperaturbestandighet: -20 °C til +150 °C
(+80 °C kontinuerlig)
Salt Spray Test: > 1000 timer (ASTM B117
1973)
Lagringstid: Minst 2 år i uåpnet emballasje
Emballasje: 250 ml, 400 ml (spray), 750 ml
Farger: Svart, sølv, hvit, mørk blå, mørk
grønn, rød, grå, lys blå, lys grønn, gull
Rengjøring av verktøy: Alifatnafta
Lagring: Tørt og ventilert område. Beskyttet
mot frost og sterkt sollys.
Malingsavfall: Levert til gjenvinningsstasjon
Grenseverdi VOC: 600 g / l (2007). 500 g / l
(2010). Dette produktet inneholder maks
499 g / l.
MERK! Siden malingen inneholder silikon,
kan den ikke overmales med andre
malingstyper.
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Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for
eksempel malingstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er
ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: www.hammerite.no

