
 

Verdunner & Borstelreiniger 

1. Productomschrijving 

Product op solventbasis. Te gebruiken als verdunner voor Hammerite metaallakken. 
Tevens ideaal voor het reinigen van borstels en verfspatten wanneer u hebt geschilderd met 
Hammerite metaallakken. 
 
Toepassingsgebied 
 

Voor gebruik binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Hammerite 
metaallakken. 
 
Eigenschappen 
 

Uitstekende kwaliteit. Werkt snel en grondig. 
 
Kleuren 
 

Kleurloos 
 
Verpakkingen 
 

0.25l, 1l 
 

 

2. Toepassing 

 

Als verdunner voor Hammerite metaallakken 
 

Met luchtpistool 
 

Maximaal 15% Hammerite Verdunner & Borstelreiniger toevoegen aan Hammerite metaallakken. 
Druk: ongeveer 2 bar. 
Het product wordt aangebracht in 3 à 4 lagen, met circa 15 minuten tussen twee opeenvolgende 
lagen.  Het pistool regelmatig schudden voor en tijdens gebruik. 

 
 

 

 



 

3. Veiligheid en bewaring 

4.  

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. 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Spuitnevel en dampen niet inademen. 
Afval niet in de gootsteen gieten. 
 

 
Bewaring 
 

Verpakking goed hersluiten.  
Vrij van vorst en direct zonlicht 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 

 

Met airless pistool 
 

9 delen verf + 1 deel Hammerite Verdunner & Borstelreiniger. 
Druk: circa 170 bar. 
Afmeting spuitkop: 0,3 à 0,5 mm. 
Het product wordt aangebracht in 2 à 3 lagen, met circa 1 uur tussen twee opeenvolgende lagen. 
 
Met de rol 
 

9 delen verf + 1 deel Hammerite Verdunner & Borstelreiniger. 
Overschilderbaar na 4 uur. 
 
Voor het reinigen van borstels 
 

Giet Hammerite Verdunner & Borstelreiniger in een metalen bakje. De borstel goed 
indompelen .en daarna met water en een beetje detergent uitwassen om de borstel soepel te 
houden. 
 
 
 
 

 

 

http://www.hammerite.be/

