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Fişă tehnică Spray Email Hammerite®  
 Email pentru suprafeţe metalice cu aspect lovitură de ciocan, 
 lucios şi semilucios 
 
Descriere: Email special tip spray, cu formulă unică, pentru decorarea suprafeţelor metalice feroase şi neferoase. Se 
poate aplica direct pe rugină. Ascunde imperfecţiunile suprafeţelor pe care se aplică, este economic şi uşor de utilizat. 
Conferă 8 ani protecţie împotriva ruginii. 
Proprietăţi: Se poate aplica direct pe rugină. Ascunde imperfecţiunile suprafeţelor pe care se aplică, este economic şi 
uşor de utilizat. Conferă 8 ani protecţie împotriva ruginii. 
Aspect:  lovitură de ciocan, lucios şi semilucios 
Culoare: diverse culori (a se vedea pe ambalaj) 
 
Mod de aplicare:  Suprafeţele metalice trebuie să fie uscate, curate şi degresate. Se vor îndepărta bucăţile de rugină 
desprinse folosind o perie.  Se va curăţa vopseaua decojită, urmele de praf sau impurităţile şi se va degresa, după caz, 
cu Diluant Hammerite.  Suprafeţele metalice neferoase se vor grundui în prealabil cu Grund Hammerite.  Pe 
suprafeţele vopsite anterior este indicată efectuarea unui test şi dacă emailul Hammerite are efect decapant, stratul 
vechi de vopsea se va îndepărta integral.  Suprafaţa se va şlefui şi apoi se va decora cu email Hammerite.  Produsul 
trebuie să fie la temperatura camerei.  Se agită energic flaconul timp de 3 minute și se aplică în straturi subțiri de la o 
distanță de cca. 15 cm.  Aplicați în straturi subțiri pentru a evita scurgerile. 
 
Sistem de straturi recomandat:   
- Pentru suprafeţe metalice feroase 3-4 straturi subțiri, la interval de minim 15 minute între straturi 
- Pentru suprafeţe metalice neferoase: 1 strat de Grund Hammerite după care, la un interval de 2 ore, 3-4 straturi de 
email Hammerite 
Uscare: La 20°C, la atingere - 2 ore, în profunzime - 4 ore 
 
Consum specific:  cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m2 , în patru straturi; cifra este orientativă şi poate depinde de  
calitatea suprafeţei şi de condiţiile atmosferice la momentul aplicării.   
 
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare întoarceți flaconul și pulverizați timp de 2 secunde pentru a evita 
înfundarea duzei.   
 
Depozitare şi păstrare: în ambalajele originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5ºC-30ºC, în spaţii 
închise, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie. Termen de valabilitate: nelimitat. Culoarea capacului indică 
culoarea emailului.  

  
Disponibil în : flacoane spray x 400 ml  



Hammerite® 
 
 
                                

 
DISTRIBUITOR:  Fabryo Corporation S.R.L, 

Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160 
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010 

www.hammerite.ro 
 
 
Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu 
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi 
distribuitorului fişa cu date de securitate. 
 
Data: 14.10.2019 

 
Produs foarte inflamabil. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu 
deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


