
Email Hammerite® RADIATOR
Email special pentru calorifere

Descriere:  Email acrilic, pe bază de apă pentru protecţia şi decorarea caloriferelor 
şi a ţevilor adiacente. 

Proprietăţi:  Vopseaua se usucă rapid şi este rezistentă la temperaturi de până la 
120°C. Emailul este rezistent la zgârieturi şi lovituri, îşi menţine culoarea timp 
îndelungat şi are un miros redus.

Aspect:  satinat

Culoare:  alb

Mod de aplicare:  Suprafeţele trebuie să fie uscate, curate şi degresate. Se vor 
îndepărta bucăţile de rugină desprinse folosind o perie. Se va curăţa vopseaua 
decojită (utilizând hârtie abrazivă), urmele de praf sau impurităţile; se va degresa cu 
apă şi detergent şi apoi se va clăti cu apă curată. Produsul se omogenizează foarte 
bine înainte de aplicare şi pe tot parcursul acesteia. Vopseaua se va aplica doar 
atunci când caloriferele şi ţevile sunt reci. Nu porniţi caloriferele pe  durata aplicării 
vopselei! Se aplică cu pensula sau prin pulverizare, la temperaturi cuprinse între 
10ºC - 25ºC. Vopseaua nu se diluează în cazul aplicării cu pensula! Se recomandă 
utilizarea pensulelor cu peri sintetici, indicate pentru vopsea acrilică pe bază de 
apă. Pentru aplicarea prin pulverizare, vopseaua se poate dilua cu apă (10–15%).

Sistem de straturi recomandat:  Se aplică 2 sau 3 straturi de email Hammerite 
Radiator. Se va păstra un interval de 4 ore între straturi. După vopsire, timp de 
48 de ore, caloriferele vor fi menţinute reci şi apoi se vor încălzi treptat.

Uscare:  La 20°C: la atingere - 2 ore, în profunzime - 4 ore

Consum specific:  11 m2 / litru / strat; cifra este orientativă şi poate depinde de 
calitatea suprafeţei şi de condiţiile atmosferice la momentul aplicării.

Înteţinerea uneltelor:  Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât 
mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare şi păstrare:  25 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele originale, 
închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de 
căldură. A se feri de lumina directă a soarelui! A se feri de îngheţ!

Disponibil în cutii de:  0.75 L

 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.

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.


