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Hammerite Ultima

Produktbeskrivelse
Hammerite Ultima er neste generasjon vannløselige metallmaling som er
utviklet som både grunning og maling. Man behøver ikke grunne med noen
spesiell primer, man kan male direkte på rust og på de fleste andre metaller ute
og inne. Den tørker raskt og har veldig bra rustbeskyttende egenskaper samt
art den har ekstrem værbestandighet. Hammerite Ultima har en Color Lock
Technology som gjør at den holder på glans og farge lenge. Holdbarheten er
opp til 12 år.
Behandling
Løs maling og rust børstes med stålbørste, deretter slipes underlaget. Vask
med Nordsjö Original Forvask skyll med vann. Flaten skal være ren, fettfri, fast
og tørr før maling. Dette må gjøres for å få optimal vedheft til underlaget. Rør
om malingen før bruk. Mal minst 2-3 strøk (>100µm tørrfilm). Pass på at kanter
og hjørner får tilstrekkelig med maling. Sandblåste overflater krever oftes1-2
ekstra strøk.
Gjør alltid en vedhefttest for å få god vedheft til tidligere malte overflater.Ved
maling av galvaniserte, forsinkede, aluminium og pulverlakkerte flater må det
slipes for å få vedheft til underlaget. Dette er ekstra viktig på nye forsinkede
flater. På kobberplater skal det først grunnes med Hammerite Special Primer.
Ved maling på kraftig rustede flater kan det hende at det blir rustgjennomslag
ved første strøk. Dette forsvinner ved andre strøket.
La malingen tørke minst 4 timer mellom vært strøk. Tørketiden kan variere ved
temperatur, relativ fuktighet og malingstykkelse. Malingen skal ikke tynnes. Mal
ikke om temperaturen er under 10°C. Malerverktøy rengjøres med vann. Tåler
en kontinuerlig temperatur på 80°C, kortere tid 120°C.

TEKNISK DATA
Bruksområde: Ute
Glans: Blank
Tørketid 23°C 50 % RF:1-2 timmar
Overmalbar 23°C 50 % RF: 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +30°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel rull
Forbruk: 8 m2/liter
Forpakning: 250ml, 750ml
Farger: RAL 9005 Svart, RAL 9016 Hvit, RAL
7016 Antracitgrå og RAL 3003 Rød
Rengjøring: Vann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat.A/i)140g/l Inneholder < 60g/l
Helse og Miljø
Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring.
Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter maling.
Flytende malingsrester og vaskemiddel må ikke
tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tom og tørr emballasje leveres til
gjenvinning. For mer informasjon - se
Sikkerhetsdatabladet på www.nordsjo.no
Se: www.tomtogtort
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Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til
endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Hammerite ® er
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