
  „ĀMURLAKAS” EMALJA
HAMMARLACK

Tehniskie dati:

Krāsa   balta, melna un sudrabaina (tonējama)
Iepakojums 0,45; 0,5; 2,7L
Materiāla patēriņš    6-8 m²/L
Saistviela alkīds
Šķīdinātājs Förtunning AR standarta šķīdinātājs
Žūšanas laiks nelīp pēc 30 minūtēm pie +23ºC. Pārkrāsot laika intervālā 1-4 stundas, pēc

pirmās kārtas, vai nogaidīt 6 nedēļas līdz krāsa pilnīgi sacietē. 
Spīdums 90 vienības
Sausais atlikums 45% apjoma
Ugunsdrošība Ugunsnedrošs, Klase 2a
Uzklāšanas veids ota, rullītis, pulverizators

Materiāla tips
Hammarlack – sedzoša krāsa, uz alkīda bāzes, kas veido spīdīgu emaljētu virsmu ar īpašu
„āmura kaluma” efektu.

Pielietošanas sfēra
Hammarlack tiek izmantota, kā sedzošā krāsa metāla loksnēm un metāliskām virsmām kā
telpu iekšpusē, tā arī ārpusē, iepriekš tās nogruntējot ar rūsu aizkavējošu grunts krāsu. Tā tiek
klāta, piemēram, uz pastkastēm, velosipēdiem, dzelzs žogiem, dažādiem metāla kalumiem,
dārza inventāram u.t.t.

Specifiskās īpašības
Hammarlack ir īpaši noturīga pret agresīvu iedarbību pie smagiem klimatiskiem apstākļiem
un veido stingru, pret skrāpējumiem noturīgu pārklājumu. „Āmura kaluma” efekts var
nedaudz atšķirties, atkarībā no izvēlētā toņa. Baltais tonis rada tikai spīdīgu emaljētu
pārklājumu bez „āmura kaluma” efekta.

Virsmas sagatavošana
Pamatnei jābūt notīrītai no rūsas un atlupušām krāsas daļiņām. Taukus un eļļu noņmet ar
Målarsoda. Virsmu attīra ar Målartvätt. Labākai aizsardzībai pret koroziju uzklājiet vienu vai
divas kārtas Metallprimer. Alumīnija un cinkotas virsmas tiek attaukotas un attīrītas kā
minēts augstāk un noberztas ar slīpdrānu. Lai virsmai labāk piesaistītos Hammarlack,
uzklājiet vienu vai divas kārtas Metallprimer. 

Krāsošana
Pirms krāsošanas uzsākšanas un darba procesā apmaisiet Hammarlack. Uzklājiet ar otu vai
rullīti bagātīgā kārtā. Nākošo kārtu var klāt jau pēc 30 minūtēm. Uz malām un vertikālām
virsmām var būt nepieciešams klāt 2 – 3 kārtas.



Uzmanību!
Lai izvairītos no krāsas atslāņošanās, visu apstrādi  jāveic 4 stundu laikā kopš pirmās kārtas
uzklāšanas vai pēc 6 nedēļām, kad krāsa pilnībā izžuvusi un sacietējusi. Krāsojot pēc 6
nedēļām, virsmu viegli jānoslīpē, lai sasniegtu labāku slāņa piesaistīšanos vienam pie otra. 
Krāsošana ar smidzinātāju
Hammarlack tiek atšķaidīta ar 20% šķīdinātāju Förtunning AR. Tiek uzklātas 3 – 4 plānas
kārtas ar 15 minūšu intervāliem starp tām. Izmantojiet sprādziena drošu smidzināšanas
iekārtu. 
Lietojiet elpošanas ceļu aizsargiekārtas un rūpējieties par labu ventilāciju telpā.

Pirms krāsa izžūst, telpā labāk uzturiet vēsu temperatūru un izvairīties no caurvēja, tomēr
krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5ºC. No sākuma izmēģiniet uz
nevajadzīgas virsmas atgriezuma, lai pārliecinātos, ka pie dotās darba izpildes tehnikas, jūs
sasniegsiet vēlamo rezultātu.

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus tīriet ar Förtunning AR. Šķidrie krāsas pārpalikumus un šķīdinātāju aizliegts
izliet kanalizācijā, nododiet tos bīstamo atkritumu savākšanas stacijās. Tukšo taru nododiet
otrreizējai pārstrādei. 

Brīdinājums!
Hammarlack satur silikonu. Pārliecinieties, ka krāsa un šķīdinātājs tajā nenonāk saskarē ar
cita tipa krāsām.

Xn

Kaitīgs

Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina ādu.
Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaika/aerosola ieelpošanas- izmantot
tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Izmantot piemērotu
aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Ja norīts,  nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.


