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HAMMERITE Direct to Rust Spray
Metallisuojamaali
Sileäpintanen/Vasaralakkakuvioinen
Tuotetyyppi: 			

Liuotinohenteinen nopeasti kuivuva alkydimaali

Soveltuvuus:

Erilaiset metallipinnat sisällä ja ulkona

Käyttökohteet:

Metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet, työkalut,
erilaiset teräsrakenteet jne.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys				

N. 0,7-0,8 kg/l				

Kuiva-ainepitoisuus		

N. 60 tilavuus-%

Riittoisuus

5 m2/l,

Levitysmenetelmät:

ruiskutus

Ohenne: 			

Mineraalitärpätti

Kuivumisaika:

Pölykuiva n. 2 h/+23 C/50 % RH
o
Päällemaalattavissa 15 min-2 h/+23 C/50 % RH

Värisävyt(vasaralakka):
Värisävyt (sileäpinta):

Hopea, musta, valkoinen
Hopea, musta, valkoinen

Kiiltoryhmä: 			

1 (RT-luokitus), täyskiiltävä SFS 3632

Palavan nesteen luokka:

Syttyvä

Varastointikestävyys:

Varastoitava viileässä, avaamaton astia säilyy kylmässä. Huonosti suljettu tai
vajaa astia ei kestä varastointia.

Pakkauksen sisältö: 		

0,4 L

o

KÄYTTÖOHJEET
Maalausolosuhteet
o
Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +8 C ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %.
Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai
kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.
Esikäsittely
Maalamaton pinta
Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta hiomapaperilla ja poista hiontapöly.
Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla.
HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-, messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan
Hammerite special metals primer- pohjamaalilla pintamaalin pysyvyyden varmistamiseksi.
Aiemmin maalattu pinta
Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla ja karhenna vanha
metallipinta hiomapaperilla. Poista hiontapöly.
Käsittelyohje
Ravistele purkkia kunnes kuulet kuulan äänen ja jatka 3 min. Parhaan suojan saamiseksi ruiskuta 3-5
maalikerrosta. Odota 15 min-2h tai kaksi viikkoa maalikerrosten välissä. Hiekkapuhalletut pinnat,
terävät
o
o
reunat, kulmat yms. vaativat 1-2 maalikerrosta lisää. Ideaalinen lämpötila maalattaessa on +8 C - +25 C.
Maalaaminen muissa lämpötiloissa voi vaikuttaa maalin ominaisuuksin.
Työvälineiden puhdistus
Maalaamisen jälkeen, käännä purkkia ylösalaisin ja ruiskuta suutin tyhjäksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava
ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai
tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus
Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Myynti ja markkinointi
Akzo Nobel Coatings Oy/ kauppamaalit
Valimotie 22
01510 Vantaa
p. 0108 419 500
www.hammerite.fi

