> ZONDER PRIMER
> DIRECT OVER ROEST
> SNELDROGEND

1. Productomschrijving
Hammerite Ultima Mat is de ultieme watergedragen anti-roest bescherming voor alle metalen.
Deze premium metaallak kan direct over roest en zonder primer gebruikt worden.
Biedt een duurzame en decoratieve bescherming tot 12 jaar.
Toepassingsgebied
Geschikt voor alle soorten metaal, alle ferro- en non-ferrometalen.
Voor gebruik buiten en binnen.
Directe toepassing zonder primer (uitgezonderd op koper).
Eigenschappen
• Ultieme anti-roest bescherming tot 12 jaar
• Extreme bescherming tegen weersomstandigheden en UV-stralen
• Directe toepassing op alle metalen, zonder primer (uitgezonderd op koper)
• Sneldrogend, twee lagen op één dag
• Color Lock Technology – beschermt tegen het natuurlijke verkleuringsproces veroorzaakt door
de zon en verzekert langer glansbehoud
Aspect
Mat
Kleuren en Verpakkingen
0.25 L
0.75 L

Zwart
X
X

Wit
X
X

2. Voorbereiding ondergrond
3.
Goede voorbereiding is zeer belangrijk voor de goede aanhechting van de verf!
Onbehandelde metalen
• Loszittende roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.
• Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver
water en laten drogen. Direct na het schuren en naspoelen de eerste laag aanbrengen om
oppervlakteroest te voorkomen.
• Zwaar ingepitte roestplekken kunnen voor een nog duurzamere roestbescherming worden
voorbehandeld met Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer.
Koper
Eerst een laag Hammerite Non Ferro Metaal Primer aanbrengen alvorens HT Ultima aan te
brengen.
Reeds geschilderde oppervlakken in goede staat
Ontvetten met Hammerite Metaalontvetter of ammoniakwater, grondig naspoelen en volledig mat
schuren.

3. Verwerking van het product
Gebruiksklaar product, goed omroeren voor gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en
25 °C. Niet schilderen in de volle zon, maar altijd voor of na de zon werken.
Voor een optimale roestbescherming minimaal 2 lagen aanbrengen (minimaal 100 micron
droge filmdikte) met borstel of 3 lagen met rol.
Zorg dat alle hoeken en kanten goed behandeld zijn voor de optimale bescherming!
Gereedschap reinigen met lauw water en zeep.
Opmerking
Indien er na de eerste laag lichte doorslag van roest is, afwerken met minimaal 2 extra lagen
voor optimale bescherming
Rendement
7,5 m²/liter/laag
Droogtijd
Stofdroog: 1 uur
Overschilderbaar: 3u bij 20°C

Overschilderbaar: 3 uur (bij 20 °C)
Reiniging
Gereedschap reinigen met lauw water en zeep.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de
gootsteen werpen.
VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 65 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l
(2010).

Bewaring
Blik goed hersluiten. Vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2021, 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 steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
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