Hammerite No.1 Anti-Rust

Produktbeskrivelse
Hammerite No.1 Anti-Rust er en effektiv grunning
som inneholder zink som gir en perfekt base for
overmaling med fleste typer maling. Den kan
brukes direkte på rust og hindre at det dannes
ny rust. Produktet kan brukes hvor som helst i
hjemmet, i hage og på bilen der det er
metallgjenstander som må beskyttes mot videre
korrosjon.
Bruksanvisning
Fjern løs maling og rust med stålbørste eller
slipepapir. Sørg for at overflaten er fri for fett
og smuss. Vask med egnet rengjøringsmiddel,
skyll med rent vann og la flaten tørke. Rør
nøye om i malingen før bruk.

Påføring
Malerarbeidet kan utføres ved temperaturer
mellom 8 °C og +25 °C. Påfør 1-2 strøk og
sørg for at malingen dekker kanter og hjørner.
Malingen er støvtørr etter 1 time og kan
overmales etter 4 timer. For best resultat,
vent 24 timer før overmaling med toppstrøk.

Tekniske data
Bindemiddel: Alkydharts
Forbruk: 250 ml rekker til ca 3m2
Støvtørr: 1 time (ved 20 °C)
Overmaling: 4 timer (ved +20 °C)
Densitet: 1.30 g/cm3
Temperaturbestandighet: -30 °C til +150
°C (+80 °C kontinuerlig)
Flammepunkt: 35 °C
Salt Spray Test: > 1000 timer (ASTM
B117 1973)
Lagringstid: Minst 2 år i uåpnet
emballasje
Emballasje: 250 ml og 750 ml
Farge: Brun
Rengjøring av verktøy: Alifatnafta
Lagring: I tørt og ventilert rom.
Beskyttes mot frost og sterkt sollys.
Malingsavfall: Leveres på
gjenvinningsstasjon
Grenseverdi for VOC: 600 g / l (2007).
500 g / l (2010). Dette produktet
inneholder maks 499 g / l.
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