ΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤO
HAMMER FINISH

Προστατευτικό και διακοσμητικό ταχύστεγνο βερνικόχρωμα με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου για τη βαφή μεταλλικών
επιφανειών, ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλπ. Στεγνώνει πολύ γρήγορα,
έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές αντοχές και ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Αν απαιτείται
αραίωση έως 5% σε όγκο με διαλυτικό Νο1
VECHRO.
Εργαλεία βαφής: Πιστόλι.
Απόδοση: 8-10 m²/lt ανά στρώση,
Στέγνωμα: Επιφανειακά σε 15-20΄. Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρίστε καλά
τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομάτια, σκουριές
κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Για επιπλέον
αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται αστάρωμα με 1 στρώση
αντισκωριακό OXIDOL.

USE INSTRUCTIONS
Surface preparation: Clean the surface of
dust, oil, cropped paints, rust. Sandpaper
well. For additional anticorrosion protection
on metal surfaces it is proposed 1 coat of
OXIDOL anticorrosive primer.
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Hammer Finish is a quick drying enamel paint
which gives a hammer effect on metallic
surfaces. It is suitable for protection and
decoration of metallic surfaces, machines,
electric equipment etc. Dries very fast,
creates tough film with excellent adhesion,
gives excellent mechanic resistance and
enhanced anticorrosive properties.
Dilution: Ready for use. If it is needed use up
to 5% on volume with thinner No1 VECHRO.
Application equipment: Spray.
Covering power: 8-10 m²/lt per layer.
Drying: 15-20 min touch free. Recoat able
6-8 hours.
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Μικρές αποκλίσεις αποχρώσεων μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένης
επιφάνειας μπορεί να οφείλεται στο είδος της επιφάνειας καθώς και
στους περιορισμούς εκτύπωσης του χρωματολογίου.
Possible color variations between the color card and the painted
surfaces are due to the nature of the surfaces itself and the
limitations of the printing procedure.
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✔ Γρήγορο στέγνωμα
✔ Ισχυρή πρόσφυση
✔ Ανθεκτική επιφάνεια
✔ Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία
✔ Μαύρο και 11 αποχρώσεις
Για τη επίτευξη καλά σφυρηλατημένης
επιφάνειας θα πρέπει:
•Η πίεση στο πιστόλι να μην είναι υψηλή
•Η βαφή με πιστόλι να μην γίνεται σε
πολύ κοντινή απόσταση από τη βαφόμενη επιφάνεια
•Η «βεντάλια» εκτόξευσης να έχει ικανοποιητικό άνοιγμα
-Η βαφή με ρολό δεν βοηθάει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής σφυρηλατημένης επιφάνειας.

✔ Quick drying
✔ Excellent adhesion
✔ Hard and durable finish
✔ Improved anticorrosive protection
✔ Black and 11 shades
To obtain very good hammer finish,
consider that:
•The pressure of the spray shall be
moderate
•The distance of the spray to the
substrate shall be the proper one
•The spread of the spray shall be wide
enough
-The application by roller does not help
to get the best hammer finish.

