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Tuotekuvaus
Hammerite Direct to Rust on liuoteohenteinen alkydimaali
metallipinnoille. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta maali
voidaan levittää suoraan ruosteisille pinnoille. Hammerite Direct to
Rust toimi sekä pohja että pintamaalina. Käyttökohteita ovat esim.
metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet,
työkalut, erilaiset teräsrakenteet jne. Maali muodostaa kauniin
vettähylkivän pinnan.
Käyttöohjeet
Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan
vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta
hiomapaperille ja poista hiontapöly. Poista irtonainen maali ja ruoste
teräsharjalla ja karhenna vanha metallipinta hiomapaperilla. Poista
hiontapölyä.
HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-,
messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan Hammerite special metal
primer pohjamaalilla pintamaalin pysyvyyden varmistamiseksi.
Tekniset tiedot

Käsittelyohje
Sekoita maali ennen käyttöä ja käytön aikana. Suorita pintamaalaus 2
kertaa, siten että saavutetaan vähintään 100 µm kuivakalvonpaksuus.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese ne heti käytön
jälkeen ensin Hammerite Brush Cleaner&Thinnerillä tai
Mineraalitärpätillä, sen jälkeen vedellä ja saippualla.
Ympäristöhaittojen ehkäisy
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Käyttämättä jäänyt valmiste ja työvälineiden pesuneste on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat
myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöympäristö: Sisä- ja ulkokäyttöön
Sideaine: alkydihartsi
Kiiltoaste: n. 80
Maalaustarvikeryhmä: 339 ja 459
Kuivumisaika 23°C 50% RH: 6 h
Päällemaalattavissa 23°C 50% RH: 24 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Max +25°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH
optimaalinen)
Ohenne: Hammerite Brush
Cleaner&Thinner/Mineraalitärpätti
Työvälineet: Sivellin, ruisku
Riittoisuus: 12 m2/l
Sävytyspohjat: Base White (BW) ja Base Clear
(BC). Base White voidaan käyttää sellaisenaan tai
sävytetään. Base Clear on aina sävytettävä ennen
käyttöä
Pakkauksen sisältö: BW 0,5 ja 1L BC 0,47 ja
0,94 L
VOC (kat.A/i)500g/l Sisältää Max 400g/l
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Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden
laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteen
käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.

