Metaalvernis Spray

1. Productomschrijving
Transparante en kleurloze metaalvernis op solvent basis die beschermt en verfraait.
Ideaal voor de behandeling van kaal metaal zonder het metaaleffect van de ondergrond te verliezen.
Toepassingsgebied
Hammerite Metaalvernis is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van metaal.
Kan rechtstreeks worden aangebracht op zowel ferro metalen als non-ferro metalen zoals koper,
aluminium en verzinkt staal. Geschikt voor binnen en buiten.
Eigenschappen
Direct over roest zonder primer of grondverf. Eenvoudig te verwerken. Verfraait en beschermt.
Sneldrogend.
Aspect
Hoogglanzend.
Kleuren
Transparant
Verpakkingen
0.4l

2. Voorbereiding ondergrond
3. Zilvergrijs
Wit,

Ferro metalen en non-ferro metalen (koper, aluminium en verzinkt staal)
Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en
stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen.
Reeds geschilderde oppervlakken
Eerst een proef doen met Hammerite Metaalvernis op een klein oppervlak en 1 uur laten drogen .
Als er geen reactie optreedt kan Hammerite Metaalvernis rechtstreeks worden aangebracht. In het
andere geval dienen eerst de oude verflagen te worden verwijderd alvorens Hammerite
Metaalvernis toe te passen.

3. Verwerking van het product
Spuitbus voor gebruik minimum 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
Spuitbus voor gebruik minimaal 3 minuten schudden.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen vanaf circa 30 cm. Niet teveel vernis tegelijkertijd
aanbrengen om te vermijden dat deze uitzakt.
Voor een optimale roestbescherming 4 à 5 lagen aanbrengen (= 100 micron).
Ervoor zorgen dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.
Rendement
1 m²/400ml
Droogtijd
Stofdroog: 10 minuten
Overschilderbaar: tussen 15 min en 3 uur
Reiniging
Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid
Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht dragen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.
Na gebruik
Direct na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit is
belangrijk om verstopping van het ventiel te voorkomen.
Bewaring
Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet
blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

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
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