HAMMERITE

Email

Email special pentru suprafeţe metalice

Email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de
pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o
rezistenţă mare la intemperii. Email special, cu formulă unică,
destinat vopsirii suprafeţelor feroase și neferoase. Tehnologia
(efect repelent) cât și a ruginii. Se poate aplica direct pe
rugină. Conferă suprafeţelor o protecţie de până la 8 ani
împotriva coroziunii precum și un aspect decorativ deosebit.
ASPECT

USCARE

„Lovitură de ciocan”, „Lucios” și „Forjat”.
CULOARE

-

A se vedea cartela de culori.
MOD DE APLICARE

Suprafeţele trebuie să fie uscate și curate
(fără pete de ulei, grăsimi sau praf).
Eventualele urme vechi de vopsea se vor
curăţa folosind o perie de sârmă sau o hârtie
abrazivă. Pentru degresare se va folosi o
soluţie de apă cu detergent și apoi se va clăti
cu apă. Grundul se va aplica într-un singur
strat, cu pensula sau prin pulverizare.
Produsul se omogenizează foarte
bine înainte de utilizare și pe tot
parcursul acesteia. Nu se diluează!
Temperatura mediului ambiant trebuie să fie
cuprinsă între 5–30°C. Umiditatea mediului
ambiant nu trebuie să depășească 65%.
Pentru suprafeţe metalice feroase:
Pentru suprafeţe metalice neferoase:
Grund Special Hammeritedupă

CONSUM SPECIFIC
2
/ litru/strat;
cifrele sunt orientative
și pot depinde de calitatea
suprafeţei sau de condiţiile
atmosferice la momentul aplicării.

ÎNTREŢINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spalăDiluant
cu
Hammerite.Se va îndepărta cât mai mult -pro
dus de pe unelte înainte de spălarea acestora.
DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricaţiei, în
ambalajele originale, închise ermetic, la
temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de
surse radiante de căldură sau scânteie.
AMBALARE

pentru anumite culori din gama Hammerite
cu aspect „Lovitură de ciocan”).

groase deEmail Hammerite,ca mai sus.
RECONDIŢIONARE

Pe suprafeţele vopsite anterior este
indicată efectuarea unui test și dacă
Emailul Hammeriteare efect decapant,
stratul vechi de vopsea se va îndepărta
integral. Suprafaţa se va șlefui și apoi
se va finisa cuEmail Hammerite.

office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro
Distribuitor oficial AkzoNobel
Produs inflamabil! Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu beţi, nu mâncaţi și nu fumaţi în timpul utilizării produsului.
Evitaţi contactul cu pielea și ochii. Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea
ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.
Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la 10.05.2011. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare
Hammerite și Grund Hammerite. Pentru informaţii suplimentare privind protejarea sănătăţii și a mediului, solicitaţi
distribuitorului fișa cu date de securitate.
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