
Hammerite Ultima V003/2022

HAMMERITE ULTIMA METAALLAK

Hammerite Ultima is een beschermende premium metaallak. Deze hoogwaardige metaallak kan
zonder primer of grondverf direct op alle metalen en over geroeste delen worden geschilderd.
Daarbij biedt Hammerite Ultima Metaallak een langdurige bescherming tot 12 jaar.

· Geschikt voor alle metalen zoals ijzer, staal, zink, aluminium, verzinkt staal.
· 12 jaar bescherming tegen roest
· 3-in-1 metaallak: roestbescherming, grondverf en metaallak in één
· Direct over roest: zonder primer of grondverf
· Stopt het roestproces
· Extreem weerbestendig
· Extra lang kleurbehoud
· Zeer sneldrogend

TOEPASSING
Ondergrond Op alle metalen. Roestige (ijzer, staal) metalen en kale non-

ferro metalen ondergronden (zink, aluminium, verzinkt staal, 
etc.) Op koper moet eerst een laag Hammerite hechtprimer 
worden aangebracht. Ook geschikt voor reeds geschilderde 
metalen ondergronden.

Toepassing Buiten

PRODUCTINFORMATIE
Stofdroog Na 1 uur

Overschilderbaar Na 3 uur

Glansgraad Beschikbaar in hoogglans, mat, twee metallics

Rendement 10 m2 per liter per laag 



Hammerite Ultima V003/2022

Kleuren Zwart, Wit/RAL 9016, Standblauw, Standgroen, Antraciet
(750 ml)

Zwart, Wit/RAL 9016, Antraciet, Zilver, Goud (250 ml)

Houdbaarheid 2 jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren

Verpakking 250 ml, 750 ml

Verwerkingstemperatuur Tussen 10°C en 30°C

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding

· Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
· Verwijder loszittende verf en/of roest of corrosieproducten met staalborstel en schuurpapier.
· Reinig het oppervlak. Verwijder vuil, vet en stof met Hammerite Metaalontvetter.
· Goed naspoelen met water en laten drogen. Ter voorkoming van vliegroest direct na het

schuren en naspoelen de eerste laag aanbrengen.
· Gladde of geschilderde oppervlakken reinigen met Hammerite Metaalontvetter en middelgrof

opschuren.

Toepassing
· Vóór gebruik de verf doorroeren (minimaal 2 minuten).
· Aanbrengen met een kwast of roller in 2 lagen. Een tweede laag aanbrengen na minimaal 3

uur.
· Breng voldoende laagdikte aan, volgens het voorgeschreven rendement.
· Volledig droog na 24 uur.
· Gebruik voor toepassing op koper als eerste laag primer Hammerite Grondverf Hechtprimer

(speciale primer voor non-ferro metalen).

Na gebruik
· Verfvlekken direct verwijderen met handwarm water. Spoel gereedschap niet uit onder de

kraan. Vang de verf met spoelwater op.
· Kwast of roller reinigen met water.
· Lege verpakkingen en verfresten (óók spoelwater met verf) afvoeren als chemisch afval.
· Breng verfresten naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
· Blik goed afsluiten (keer even om) en vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat
de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative
Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de
eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door
factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren
of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit
technisch documentatieblad zijn geldigheid.


