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Τύπος: Χρώμα αλκυδικών ρητινών. 
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό. 
Απόδοση: Έως 14 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 
Αποχρώσεις: 4 έτοιμες αποχρώσεις. 
  
 

HAMMERITE® DIRECT TO GALV  
ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ 
Paint for non ferrous metals 

 

Ισχυρή πρόσφυση σε μέταλλα που δε 
σκουριάζουν 

Μία μόνο στρώση αρκεί 

To Hammerite Direct to Galv  είναι χρώμα για 
απευθείας χρήση σε μη σιδηρές επιφάνειες όπως οι 
γαλβανιζέ, το αλουμίνιο, το ατσάλι, ο μπρούτζος, ο 
χαλκός. Βασίζεται σε αλκυδικές ρητίνες ειδικά 
σχεδιασμένες για γενική χρήση, που αποδίδουν ταχύ 
στέγνωμα, γρήγορη επαναβαφή και ελάχιστο κιτρίνισμα. 
Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Το γυαλιστερό του 
φινίρισμα αντιστέκεται στο σχηματισμό βρωμιάς. Είναι 
σχεδιασμένο για εξαιρετική κάλυψη με μία στρώση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν  
(κατ. Α/θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 
600 g/l (2007) και 500 g/l (2010). Το προϊόν 
περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.   
 

Ημερομηνία έκδοσης: 13/12/2010 
Έκδοση: 1η 
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HAMMERITE® DIRECT 
TO GALV  

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ 

Paint for non ferrous metals 
 

Σε επιφάνειες από αλουμίνιο / χαλκό / μπρούντζο η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί με χοντρό γυαλόχαρτο. Οι 
παλιές / θαμπές γαλβανιζέ επιφάνειες πρέπει να καλυφθούν πρώτα με HAMMERITE No1 RUSTBEATER στα 
διαβρωμένα σημεία όπου έχει σπάσει το γαλβάνισμα. Για νέα γαλβανιζέ επιφάνεια με έντονη λάμψη  πρέπει 
να περάσει πρώτα λίγος καιρός ώστε να γίνει τραχειά και να διασφαλιστεί η πρόσφυση του χρώματος. Για 
βαμμένες επιφάνειες βάφεται πρώτα δοκιμαστικά μια μικρή επιφάνεια και αν δεν υπάρξει αντίδραση εντός 
μίας ώρας, η βαφή μπορεί να προχωρήσει, αλλιώς πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί η προηγούμενη βαφή. 
Για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ αρχή σε όλη την επιφάνεια μία 
στρώση HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER πριν την εφαρμογή του HAMMERITE DIRECT TO 
GALV. Στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, εφαρμόζετε με πινέλο  μία παχιά στρώση 
HAMMERITE HAMMERITE DIRECT TO GALV. Κατά την εφαρμογή με ρολό ενδέχεται να χρειαστεί και 
δεύτερη στρώση. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να 
δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα    
εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με white spirit. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -  Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C. 

Εύφλεκτο  Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο  Μακριά από 
παιδιά  Μην εισπνέετε ατμούς/εκνεφώματα  Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια  Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό 
δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή  Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα  Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο  Μην 
αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση  Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να 
γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

    Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης και ενώσεις κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική     
    αντίδραση. 


