
 

  

Roestverwijderaar 

 
Toepassingsgebied 
 

Voor de behandeling van verroest ferro metaal. Ideaal voor toepassing op verticale oppervlakken. 
Verwijdert roest in 2 – 3 uur. Voor gebruik buiten en binnen. 
 
Eigenschappen 
 

Brengt het onbehandelde metaal opnieuw tevoorschijn. Druipt niet. Veilig en grondig. 
Tast geschilderde ondergronden niet aan. 
 
Aspect in de bus 
 

Groene gel 
 
Verpakkingen 
 

0.225 l 

2. Voorbereiding ondergrond 

3.  

Ferro metalen  
 

Loszittend roest verwijderen met een staalborstel.  
De gel royaal aanbrengen op het verroeste metaal. Laten inwerken gedurende 20 minuten en de 
toepassing herhalen tot de roest verdwenen is. Men kan ook langer dan 20 minuten wachten 
tussen 2 tweeherhalingen. Als de roest na 2 à 3 uur niet verdwenen is, zo veel keer herhalen als 
nodig is.  
 
Daarna het oppervlak reinigen met een staalborstel en stromend water en laten drogen. 
Om nieuwe roestvorming te voorkomen, Hammerite Metaallak aanbrengen. 

 
 

1.  Productomschrijving

Hammerite Roestverwijderaar is een gel die onbehandeld metaal opnieuw tevoorschijn brengt.



  

 

 

 

3. Verwerking van het product 

Het product aanbrengen op het verroeste oppervlak met borstel. De behandeling uitvoeren zoals 
hierboven beschreven. 
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. 
Gebruiksklaar product. 
 
Reiniging 
 

Borstel reinigen met water. 

 

4. Veiligheid en bewaring 

Veiligheid 
 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Afval niet on de gootsteen werpen. 
 
Bewaring 
 

Verpakking goed hersluiten.  
Vorstvrij bewaren. 

 

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 
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