A

FÉMVÉDELEM
SZAKÉRTÔJE
ULT

IMAT

E METAL PROTECT

ION

TERMÉKKATALÓGUS

DE

A fémvédelem magasabb foka

A legtöbb fémfestéktôl eltérôen, a Hammerite használatakor nincs szükség alapozóra,
közbensô rétegre, hígításra, elég csupán 2 réteg felvitele és 8 évig nincs szükség további
védelemre.
A festendô felületet nem szükséges fémtisztára csiszolni, elég csak a pergô rozsdát és a
régi, pattogzó festéket eltávolítani. Ezután mossa le a felületet, öblítse le tiszta vízzel és
hagyja megszáradni. Kezdôdhet is a festés! Válasszon a Hammerite többféle színben kapható fémfestékei közül attól függôen, hogy kalapácslakk felületû, magasfényû, selyemfényû,
esetleg rusztikus vagy homokszórt felületû hatást szeretne elérni.

HAMMERITE – kisokos a fémekhez...
rozsdásodó felületek

KönnyÛ- és színesfémek

A Hammerite Fémfesték közvetlenül a rozsdára felvihetô.
A különösen szélsôséges hatásoknak kitett, erôsen rozsdásodó vas és acél felületeket ajánlatos durva szemcsés csiszolással érdesíteni, majd a Hammerite No.1 Rozsda Stabilizáló Alapozóval kezelni - ez ugyanis kiváló tapadást biztosít a
Hammerite fémfestékeknek.

Könnyû - és színesfémek festésekor közvetlenül használhatja az új Hammerite Közvetlenül könnyû – és színesfémekre
fémfestéket, amely javasolt pl. alumíniumra, krómra, rézre,
sárgarézre, galvanizált (horganyozott) acélra. A maximális
védelem és a tökéletes ellenállóság eléréséhez alkalmazzon
1 réteg Hammerite Speciális Fémalapozót.
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Hagyományos festék
A víz megtapad a felületen
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Dualtech a Hammerite-tóL

A Hammerite speciális összetételének köszönhetôen megakadályozza a már meglévô, jól
tapadó rozsda elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen tartós védelmet
biztosítanak a festett felületnek.

Víz

HAMMERITE Közvetlenül a rozsdára
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A Dualtech kettôs
hatással védi a fémet:
1. e
 rôteljesen taszítja a vizet,
így a kezelt felületrôl
egyszerûen lepereg
a nedvesség
2. megállítja a rozsdásodást

Dualtech
védelemmel

Fém
Rozsda
Új összetétel erôteljes
vízlepergetô hatással

Alumínium
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Horganyozott
felület

Réz

Sárgaréz

A Dualtech-nek köszönhetôen
a víz egyszerûen lepereg
a felületrôl
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Speciális összetétel a könnyû- és színesfémek
(alumínium, réz, sárgaréz, stb.) valamint
galvanizált (horganyozott) acél festésére.

2. Akár 8 év védelem.

• Akár 5 év védelem

3. Nincs szükség alapozóra, közbensô rétegre, hígítóra.

• Nincs szükség alapozóra,
közbensô rétegre és hígítóra

4. Nagyfokú ellenállóképesség
az idôjárás viszontagságaival szemben.
5. Gyors munka. A rövid száradási idô és
a kevesebb réteg miatt akár 1 nap alatt kész a festés.
6. Tiszta és könnyû felvitel. A tixotróp anyagnak
köszönhetôen nem csöpög le és szép, sima,
felületet ad.
7. Víztaszító, vízlepergetô.
8. Széles színválaszték.
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1. Közvetlenül a rozsdára.
Elegendô csak a lazán tapadó,
pergô rozsdát eltávolítani.

Hammerite közvetlenül
könnyÛ- és színesfémekre
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KÖZBENSÔ
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a hagyományos zománcokkal
és korróziógátlókkal szemben
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8 érv a Hammerite mellett

Hammerite
A nedvesség
lepereg a felületrôl

Hammerite fémfesték

hagyományos fémfestékek
A nedvesség
megtapad a felületen
Fedôréteg

ÚJ!

• Nagyfokú ellenállóképesség
• Gyorsan szárad
• Nincs kellemetlen szag

Közbensô réteg
Alapozó

Rozsda

Rozsda

FÉM

FÉM

Megfolyásmentes felület • Könnyû felvitel • Gyors száradás
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Kiadósság: kb. 6 m2/l
Kiszerelés: 0,25l , 0,75l , 2,5l

FÉNYES FELÜLET

KALAPÁCSLAKK

Kiadósság: kb. 6 m2/l
Kiszerelés: 0,25l , 0,75l , 2,5l

Grafitszürke

Borvörös

Barna

Arany

Zöld

Ezüst

Arany

Réz

Piros

Középzöld

Fehér

Ezüst

Magnólia

Sárga

Fekete

Sötétzöld

Sötétkék

Barna

Szürke

Fekete

Sötétzöld

Piros

Sötétbarna

Kék

Sötétkék

SELYEMFÉNYÛ FELÜLET

Kiadósság: kb. 6 m2/l
Kiszerelés: 0,25l , 0,75l

HOMOKSZÓRT

Kiadósság: kb. 6 m2/l
Kiszerelés: 0,75l

közvetlenül
könnyÛ- és színesfémekre

Kiadósság: kb. 14 m2/l
Kiszerelés: 0,75l

ÚJ!
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Fekete

Mohazöld

Kék

Piros

Fehér

A színmintán található színek nyomdatechnikai okokból kismértékben eltérhetnek a valóságtól.

Fekete

Arany

Ezüst

Világoskék

Kiadósság: kb. 11 m2/l
Kiszerelés: 0,75l

radiátorfesték

ÚJ!
Sötétbarna

Réz

Fehér

Ezüst

Fekete

Sötétzöld

A színmintán található színek nyomdatechnikai okokból kismértékben eltérhetnek a valóságtól.

Fehér
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Hammerite
radiátorfesték

HAMMERITE – megvédi és megszépíti a fémet

Gyorsan száradó, hôálló, akril zománcfesték
radiátorok és fûtôtestek festésére:
• Nem sárgul
• Tartósan hôálló akár 120°C-ig

ÚJ!

• Nagyfokú ellenállóság (karc- és ütésálló bevonat)
• Nincs kellemetlen szag
• Alumínium és réz felületekre is
(pl. csatlakozók, csapok)
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NO.1 ROZSDA STABILIZÁLÓ ALAPOZÓ
Rendkívül durva vagy rozsdás, tartósan igénybevett felületeken a
Hammerite fedôfesték felvitele elôtt ajánlott igénybe venni a No. 1. Rust
Beater rozsdaátalakítót. Alkalmazható festetlen vas- és acélfelületeken,
pl. öntöttvas tárgyakon, gépi berendezéseken, közúti mûtárgyakon,
acélszerkezeteken. Kiváló tapadást biztosít.
Szín: Sötétbarna
Átfesthetô: 4 óra elteltével
Felhordható: Ecsettel, hengerrel, szóróberendezéssel
Kiadósság: kb. 12 m2/l
Kiszerelés: 0,5l, 2,5l

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ
Horganyozott fém, alumínium, króm, sárgaréz és vörösréz alapozására.
Alkalmazható közúti mûtárgyakon, gépi berendezéseken, garázsajtókon. Javítja a fedôréteg tapadását.
Szín: Piros
Átfesthetô: 2 óra elteltével
Felhordható: Ecsettel, hengerrel, szóróberendezéssel
Kiadósság: kb. 16 m2/l egy rétegben
Kiszerelés: 0,25l, 0,5l

ECSETTISZTÍTÓ - HÍGÍTÓ
A Hammerite fedôfestékkel történô festés után az eszközök tisztítására.
A Hammerite Ecsettisztító – Hígítót csak festékszórós festés esetén szabad a Hammerite festék hígítására használni.
Kiszerelés: 0,25l, 0,5l, 1l
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Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45/C. 7. emelet
Tel.: +36/40-200-505
www.hammerite.hu

