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Īpašības 
 

Unikāla formula 3 in 1: grunts, aizsardzība pret koroziju un emalja. Krāsas 
sastāvā esošie speciālie pigmenti nodrošina aktīvu aizsardzību pret koroziju, 
speciāla alkīdu saistviela veido blīvu plēvi, kas nodrošina ideālu virsmas 
mehānisko, ķīmisko un atmosfēras aizsardzību. Ārdarbiem un iekšdarbiem. 
Hammerlack glatt izstrādāta speciāli metālam, lai panāktu ideālu aizsardzību 
pret koroziju uz ilgu laiku. Satur nearomātiskos šķīdinātājus. 

 
Pielietošana 

 
Piemērotas ir visas melno metālu virsmas, kā arī noturīgi vecie krāsojumi. 
Krāsaino metālu pārklāšana iespējama tikai pēc virsmas attiecīgas 
sagatavošanas un gruntēšanas. Pateicoties augstvērtīgām krāsas 
sastāvdaļām, pārklājums iegūst dekoratīvu izskatu un ilgstošu aizsardzību pret 
mitrumu, koroziju un nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Piemērota krāsošanai uz 
tādām virsmām: metāls (metāla restes, ūdens trubas un notekcaurules, garāžu 
vārti, utt.), kā arī koks, apmetums, betons, ķieģeļi, cementa šķiedru plāksnes 
un cietais PVH. 

 
Krāsas 

 
Tumši zaļš, Sudrabs, Antracīta pelēks, Brūns, Melns, Balts, Melns matēts un 
Zils. 

  
Blīvums 
 

Apm. 1 g/cm³ atkarībā no krāsas toņa 

  
Iepakojums 750ml / 2,5L 

 
Uzklāšana 
  
Pamatnes Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un attaukotām. Irdeno rūsas kārtu notīrīt 

mehāniski ar drāšu birsti, smilšpapīru vai smilšu strūklu. Krāsainos metālus, 
piem. cinku vai alumīniju, un plastmasas, adhēzijas uzlabošanai vēlams gruntēt 
ar düfa Allgrund. 
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Uzklāšana 
 
 
 
 
 
 
 
Uzklāšanas temperatūra 
 
 
Uzklāšanas instrumenti 
 
 
Žūšanas laiks 
 
 
 
 

Hammerlack glatt jāuzklāj vismaz divās biezās kārtās. Pirms krāsošanas 
pamatīgi izmaisīt krāsu. Uzklāt vienmērīgi, vienādā biezumā. Optimālai 
aizsardzībai pret koroziju nepieciešams uzklāt 2 krāsas kārtas pa 125ml/m2. 
Aizsardzību pret rūsu nodrošina vismaz 100 µm biezs sausas krāsas slānis. 
Šāds biezums iegūstams uzklājot krāsu ar otu 2-3 kārtās. Nākamā kārta tiek 
uzklāta apmēram pēc 24 stundām, vai kad krāsa ir virspusēji nožuvusi, bet ne 
ātrāk kā pēc 12 stundām. Pilnīga polimerizācija pēc 21 dienas. 
 
Optimāla iestrādes temperatūra +15 – +20oC un 65% relatīvais gaisa mitrums. 
Neiestrādāt temperatūrās zem +5°C. 
 
Uzklāt ar otu, rullīti vai smidzinātāju. Uzklājot ar smidzinātāju, atšķaidīt maks. 
līdz 10% ar düfa Nitro-Universal Verdünnung (nitrošķīdinātāju). 
 
Ja gaisa temperatūra ir +20оС un relatīvais mitrums 65%, virsma ir apžuvusi 
pēc apm. 4 stundām, starp kārtām 12-24 stundas. Pilnīga polimerizācija pēc 21 
dienas. Augstāks gaisa mitrums un zemāka temperatūra būtiski var pagarināt 
žūšanas laiku. 

Patēriņš 
 
 
 
 
Spīduma pakāpe 
 
Saistvielas veids 
 
Sastāvs 

apm. 1 x 8m2 jeb 125 ml/m2 uz gludām virsmām vienā kārtā. Precīzu patēriņu 
iesakām noteikt ar paraugkrāsojumu objektā. Lai nodrošinātu optimālu 
aizsardzību no korozijas, izžuvušas krāsas slānim jābūt vismaz 0,1 mm 
biezam. 
 
spīdīga, izņemot toni – Melns matēts. 
 
Speciāli alkīda sveķi 
 
Speciāli alkīda sveķi, titāna dioksīds, un/vai krāsainie pigmenti, antikorozijas 
pigments, alifātiskais ogļūdeņradis, piedevas. 
 

Instrumentu tīrīšana 
 

Pēc darba beigām nekavējoties instrumentus mazgāt ar düfa Nitro-
Universal Verdünnung. 

 
Uzglabāšana 

 
Uzglabāt labi noslēgtos traukos. Neatvērtā iepakojumā uzglabājams vismaz 
līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma. 

  
Utilizācija Saskaņā ar vietējo likumdošanu. 
 

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu 
daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu 
atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības 
sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī 
tehniskā informācija zaudē savu spēku. 
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