• Перетворює іржу на стійку базову поверхню
• Дуже добре підходить при невеликих пошкодженнях іржею
• Можна перефарбовувати вже через 3 – 4 години

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА І ОБРОБКА
БАЗОВОЇ ПОВЕРХНІ
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ФАРБУВАННЯ

hammerite.ua

Призначений для обробки пошкоджених іржею металевих поверхонь перед фарбуванням захисною фарбою
для металу HAMMERITE або ґрунтувальною фарбою NO.1 RUSTBEATER; наприклад, металевих стовпчиків,
огорож, воріт, водостічних труб і ринв, металевих садових меблів. Підходить для застосування як при внутрішніх, так і при зовнішніх роботах.
Вирішальна роль в успіхах фарбування належить ретельній обробці металевої поверхні!
Поверхня, яка фарбується, повинна бути сухою та очищеною від жирів, масел, забруднень та іржі. Поверхню
очистити засобом для чищення Lavatio чи розріджувачем HAMMERITE (Brush Cleaner & Thinner), потім ретельно ополоснути чистою водою і дати просохнути перед фарбуванням.
Іржу, яка відлущилась з поверхонь з чорного, гальванізованого чи оцинкованого металу з пошкодженнями
іржею, видалити за допомогою скребка, стальної щітки чи наждачного паперу до рівня чистоти St2.
Ретельно струсити упаковку з виробом і вилити достатню для обробки пошкодженої поверхні кількість перетворювача іржі KURUST в підходящу пластикову ємність.
Нанести 1 шар виробу на іржаву поверхню, слідкувати, щоб уся поверхня була ретельно вкрита.
Вступаючи в реакцію з іржею, KURUST змінює колір – стає темно-синім/ чорним. Якщо протягом години
зміна кольору не відбувається, повторити обробку.
Залежно від серйозності пошкодження іржею і вологості навколишнього середовища процес реакції може
тривати 3 – 4 години.
KURUST має кислотний характер, не наносити виріб на фарбовані поверхні, бетон і т. ін.
При нанесенні перетворювача іржі на поверхню пензлем забезпечується потрапляння виробу в пази металевої поверхні, що забезпечує кращий захист базової поверхні. Для покриття великих площ можна використовувати розпилювач.
Необхідна температура повітря і поверхні під час нанесення виробу на поверхню та на час його висихання
+5…35 °C (рекомендовано +18±2 °C), відносна вологість повітря < 80 %.
Фарбування виконувати захисною фарбою для металу HAMMERITE або ґрунтувальною фарбою NO.1
RUSTBEATER.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішні та зовнішні роботи

ГУСТИНА

1,0 кг/л

КОЛІР

Безбарвний

ЧАС ВИСИХАННЯ (23 °C 50% ВВ)

Можна перефарбовувати приблизно через 3 години; залежить від ступеню пошкодження іржею та умов
навколишнього середовища

ВИТРАТА

20 – 25 м2/л

РОЗРІДЖУВАЧ

Вода; при розпилюванні під низьким тиском розбавляти не потрібно

ІНСТРУМЕНТИ

Пензель, валик, розпилювач із низьким тиском (рекомендований тиск 2 бар)

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Вода

ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

Короткочасно витримує від –30 °C до +150 °C, постійну спеку до +80 °C, якщо плівка фарби повністю
затвердла

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ В ЗАКРИТІЙ
ЗАВОДСЬКІЙ ТАРІ

2 роки

ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

У закритій тарі; зберігати в сухому добре вентильованому приміщенні при температурі 20 °C; уберігати від
коливань температур

ПАКУВАННЯ

90 мл

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ВИРОБНИК
ПРЕДСТАВНИК

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння виробу на шкіру та в очі. У разі потрапляння
в очі відразу ополоснути великою кількістю води та звернутися до лікаря. У випадку проковтування виробу
негайно звернутися до лікаря та показати йому упаковку чи етикетку. При потраплянні на шкіру відразу
помити великою кількістю води з милом. Користуватися в добре вентильованому приміщенні. Ознайомитись
зі спеціальними вимогами / сертифікатом безпеки.
Підприємство AkzoNobel в Європейському Союзі
“Акзо Нобель Холдинг Украина” вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Т: +38 044 581 85 92
info.kyiv@akzonobel.com

Деякі вказані в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах і можуть варіюватись залежно від методу нанесення фарби на поверхню, атмосферних
умов та ін. Виробник не бере на себе відповідальність за збитки, спричинені ігноруванням інструкції з використання виробу чи використанням виробу не
за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до представника виробу. Виробник залишає за собою право вносити зміни в
наведені дані, не інформуючи про це попередньо.

hammerite.ua

