
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondergrond Non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd 

metaal, koper, messing, RVS en Zink. 

Toepassing Binnen en buiten 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING 

PRODUCTINFORMATIE 

Stofdroog Na 4 uur 

Overschilderbaar Na 6 uur 

Schuurbaar Na 6 uur 

Glansgraad Hoogglans 

Rendement 8 m² per liter per laag 

Duurzaamheid Tot 5 jaar  

Kleur Zwart, donkerblauw, wit, zilvergrijs, donkergroen, 

rood 

Houdbaarheid Minimaal 2 jaar in onaangebroken verpakking 

Verpakking 750 ml 

Min. gebruikstemperatuur 8°C 

 

 

 

 

 

 

 

METAALLAK DIRECT ALUZINC 

Hammerite Direct AluZinc is een terpentineverdunbare, speciale 2in1 formule 
voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd metaal, koper,  
messing, RVS en Zink. 
 

 Voor non-ferro metaal 

 Geeft een duurzame bescherming 



 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Stap 1: Voorbereiding 

Verweerd gegalvaniseerd staal 

 Ondergrond schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter, daarna schuren, 

opnieuw schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter. De ondergrond moet droog 

zijn, en vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet en zand.  

 Nawassen met schoon water, laten drogen. 

Nieuw kaal gegalvaniseerd staal 

 Idealiter zou de gegalvaniseerde ondergrond mat geslagen moeten zijn door het 

weer, voordat er producten op worden aangebracht. 

 Schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter. 

 Goed, grof schuren om fabrieksmatige lagen die mogelijk op de ondergrond zitten te 

verwijderen.  

 Schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter. De ondergrond moet droog zijn, en 

vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet en zand.  

 Nawassen met schoon water, laten drogen. 

Geschilderde ondergronden 

 Schoonmaken met Alabastine verfreiniger 

 Schuren met korrelgrofte P220-P280 

 Nawassen met schoon water 

 Maak een proefvlakje om te zien of Hammerite DirectAluZinc de laklaag niet aantast. 

 

Stap 2: Verwerking blik met kwast en roller 

 Hammerite is ontwikkeld om onverdund toe te passen.  

 Voor gebruik blik doorroeren. 

 Breng één laag aan, soms kan het aanbrengen van een tweede laag noodzakelijk 

zijn voor dekking van een afwijkende ondergrondkleur. 

Stap 3: Schoonmaken en opbergen 

 Kwast of roller reinigen met Hammerite Kwastenreiniger & verdunner. 

 Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren. 

 Lege verpakking naar het chemisch depot van uw gemeente brengen. 

 


