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Produktbeskrivning
Med Hammerite Semi-Mat kan du måla direkt på rost överallt i
hemmet, trädgården, dörrar, element, staket, trappa och på bilen där
det finns metallföremål som behöver skyddas mot rost. Du kan få den
i många kulörer. Du får en vacker slät yta med inbyggt rostskydd, en
yta som står sig i många år.

Bruksanvisning
Avlägsna lös färg och rost med stålborste och rugga upp ytan med
slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med
rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. För bästa
resultat, applicera först på Hammerite No.1 Anti-Rust. Rör om färgen
försiktigt före användning.
OBS! Icke järnhaltiga metaller och legeringar som aluminium, zink
och galvaniserat måste först grundas med Hammerite Special Metals
Primer för bästa vidhäftning.

Målning
Avlägsna lös färg och rost med stålborste och slipa ytan.  Tvätta ytan
med ett rengöringsmedel, skölj med vatten. Ytan skall vara ren, fast
och torr innan målning. Rör om före målning. Måla minst 2 skikt
(100µm torrfilm). Låt torka 4 timmar mellan varje skikt. Torktiden
kan variera beroende på temperatur och skikt. Blästrade ytor kräver
1-2 extra strykningar. Förtunna inte färgen. Måla inte om
temperaturen är under 5°C. Målarverktyg rengörs med alifatnafta .
Tål kontinuerlig temperatur på 80°C och intermittent 150°C.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus/Inomhus
Bindemedelstyp: Alkydharts
Glans: halvblank
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +35°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång:  10 m2/liter
Förpackning:  250ml, 750ml
Baser: svart,vit och grå
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 400g/l

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet
utan lämnas till miljöstation. Se även information
på Säkerhetsdatabladet.
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex.
appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig
för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
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