
 

  

Metaalontvetter 

1. Productomschrijving 

Hammerite Metaalontvetter is een ontvettend reinigingsmiddel om metalen te reinigen en te 
ontvetten voor ze geschilderd worden.  
 
Toepassingsgebied 
 

Geschikt voor kaal en geverfd metaal.  
 
Eigenschappen 
 

Verbetert de hechting van verf. Verwijdert stof, vet en vuil.  
Ideale ondergrondbehandeling als voorbereiding voor het schilderen. 
Heldere, bleke, strogeel gekleurde vloeistof. 
 
Verpakking 
 

0.5l 

2. Gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond  
 

Zorg ervoor dat de ondergrond afgekoeld is tijdens het gebruik (indien van toepassing).  
Verwijder alle losse roest en verf. 
 

Alvorens het product toe te passen 
 

Voor gebruik goed schudden. 
De veiligheidssluiting van de spuitmond verwijderen. 
Omgeving goed afdekken tegen eventuele spatten. 
Draag handschoenen ter bescherming. 
 

 

 



  

 

 

 

3. Schoonmaken, veiligheid en bewaring 

Schoonmaken 
 

Eventuele spatten (bijv. op kleding, meubels of tapijt) direct verwijderen door te deppen met een 
natte spons. 
 
Veiligheid 
 

Bijtend product. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
Spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen beschermer voor ogen/gelaat.  
 
Bewaring 
 

Product vrij van vorst en direct zonlicht bewaren, rechtopstaand en in de originele verpakking. 
 
 

 

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014  , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens 

zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele 

formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat 

van recente datum. 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000 

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.hammerite.be 

 

Toepassing van het product 
 

Spuit rechtstreeks op het te behandelen oppervlak. 
Laat Hammerite Metaalontvetter niet uitdrogen.  
Reinig het oppervlak en veeg schoon met een vochtige doek of spons. 
Daarna met een schoon doek of spons afwassen met voldoende water, zodat er geen resten 
achterblijven van Hammerite Metaal Ontvetter. 
Laat drogen alvorens te schilderen. 
 
 

 

 

http://www.hammerite.be/

