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Szybkie malowanie – krótki czas schni cia 
 
Oszcz dno  – nie ma potrzeby stosowania 
drogich podk adów antykorozyjnych 
 
Szeroki wybór kolorów i wyko cze  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
Zastosowanie Hammerite Prosto na Rdz  Farba na Metalu jest jednosk adnikow  farb  schn  na powietrzu, prze-

znaczon  do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali elaznych (stal, eliwo). Specjalnie 
dobrana kombinacja sk adników nadaje farbie optymaln , wysok  konsystencj , umo liwiaj c nak ada-
nie grubych warstw.  
Dzi ki specjalnej recepturze malowanie powierzchni metali elaznych nie wymaga bardzo dok adnego 
oczyszczania z rdzy, nak adania warstw gruntuj cych i podk adowych. Odpowiednia pigmentacja i wyse-
lekcjonowane ywice, b ce baz  tego produktu, zapewniaj  optymaln  ochron  przed wp ywem 
warunków atmosferycznych i korozyjnych. Farb  mo na stosowa  równie  wewn trz pomieszcze . 

Kolorystyka Po ysk: 17 kolorów;  Efekt m otkowy: 10 kolorów;  P mat: 5 kolorów; Mat: 2 kolory. 
Informacja o aktualnych kolorach znajduje si  w bie cym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach. 

Opakowania  0,25L; 0,7L; 2,5L 
Informacja o aktualnych pojemno ciach opakowa  znajduje si  w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach. 

asno ci pow oki  Rodzaj wyko czenia:  
- po ysk, efekt m otkowy, pó mat, mat. 

 Odporno  na dzia anie wody: 
- wytrzymuje okresowy kontakt z wod , pomalowane powierzchnie nie mog  by  zanurzone w wodzie, 
- wytrzymuje standardow  wilgotno  powietrza atmosferycznego. 

 Odporno  mechaniczna:  
- odporna na zginanie i uderzenia, 
- dobra przyczepno  do pod a. 

 Odporno  na dzia anie temperatur:   
- wytrzymuje dzia anie temperatur: ci e do +800C, okresowe do +1500C (d ugotrwa e dzia anie temperatur 
powy ej 500C mo e powodowa  zmiany koloru).  

 Odporno  mechaniczna: 
- odporna na okresowe dzia anie (rozpryski, zachlapania) rozcie czonymi kwasami i zasadami (st enie do 
10%), 
- odporna na okresowe dzia anie (rozpryski, zachlapania) olejów nap dowych i benzyn, 
- pomalowane powierzchnie nie mog  by  zanurzone w w/w cieczach. 
 Inne:     

- bardzo dobre w ciwo ci antykorozyjne, 
- dobre krycie. 

Sk ad nominalny  Pigment  -  pigmenty organiczne i nieorganiczne 
 Substancja b onotwórcza  -  ywica alkidowa 
 Rozpuszczalnik  -  w glowodory alifatyczne (zawieraj ce poni ej 1% zwi zków aromatycznych) 
  Inne  -  sk adniki antykorozyjne, p atki aluminiowe   

sto  ok. 1,0 g/cm3   

 
Farba Hammerite Prosto na Rdz  dzi ki specjal-
nej formule zapewnia do 8 lat ochrony przed 
korozj  
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LZO Limit zawarto ci LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010). Produkt zawiera max 499g/l LZO   

Schni cie Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+200C i wilgotno ci wzgl dnej ok. 50%, przy dobrej wenty-
lacji:  

- do schni cia powierzchniowego (suche w dotyku)  -   2 godziny, 
- do nak adania nast pnej warstwy - 6 godzin. 

Obni enie temperatury i/lub wzrost wilgotno ci mo e wyd  czas schni cia. 

Ilo  warstw 2 warstwy 

Wydajno  Do 7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na g adkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni 
pod a.  

Rozcie czalnik Nie stosuje si . Produkt gotowy do u ycia. 

Okres wa no ci 5 lat od daty produkcji. 
Dane identyfikuj ce wyrób oraz data produkcji podawana jest na opakowaniu jednostkowym.  

Certyfikaty Pracujemy zgodnie z systemem zarz dzania jako ci  ISO 9001:2008 . 
  

STOSOWANIE PRODUKTU 
Przygotowanie wy-
robu 

Dok adnie wymiesza  przed malowaniem. 
Dopuszcza si  mieszanie farb w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia rozwarstwienia farby. 
Nie dodawa  obcych sk adników. 

Przygotowanie pod-
a 

Pod a do malowania musz  by : 
- suche, 
- czyste i odt uszczone (bez zabrudze  – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.), 
- wolne od wszelkiego wadliwego materia u (oleju, smaru, s abo przyczepnych pow ok farb, zgorzeliny, 
lu nej rdzy itp.). 
Kolejno  wykonywanych czynno ci zale y od rodzaju i stanu powierzchni pod a. 
 Usuni cie grubej warstwy rdzy: 

- usun  mechanicznie za pomoc cierania lub d utowania bezpo rednio grubej warstwy rdzy, 
- usun  powsta y py  i odpadki. 
 Usuni cie zgorzeliny, lu nej rdzy i nietrwa ych pow ok malarskich: 

- usun  s abo przylegaj  zgorzelin  walcownicz  (produkt termicznej obróbki metalu), lu  rdz  
(produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, s abo przyczepne do pod a pow oki malarskie za 
pomoc  skrobania szpachelk  budowlan  i/lub szczotk  drucian , szlifowania itp., 
- usun  powsta y py  i odpadki. 
 Usuni cie zabrudze , odt uszczenie: 

- zabrudzenia z powierzchni metalu usun  za pomoc  Rozpuszczalnika Hammerite, 
- zabrudzenia z pod y malowanych (tj. pow oki farby) usun  za pomoc  wody z dodatkiem rodka 
myj cego, poczeka  do wyschni cia. 
 adkie i b yszcz ce powierzchnie metalu (stal, eliwo) oraz pod a wcze niej malowane: 

- nada  szorstko  powierzchni za pomoc  np. papieru ciernego, 
- usun  powsta y py  i kurz. 
 Stal ocynkowan , aluminium, chrom, mosi dz, mied  i stale nierdzewne: 

- zagruntowa  podk adem do metali nie elaznych. 
Uwaga! 
Na pod ach uprzednio malowanych wykonaj na ma ej powierzchni wymalowanie próbne. Je eli po wy-
schni ciu farby powstanie niepo dany efekt, nale y stare pow oki ca kowicie usun  i na nowo przygotowa  
pod e zgodnie z powy szymi wskazówkami. 
Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i py u. Zalecamy stosowa  odpowiednie rodki ochrony 
dróg oddechowych. 

Malowanie   Warunki malowania:    
- temperatura otoczenia powinna by  pomi dzy +100C a +250C, 
- wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by  ni sza ni  80%, 
- nie malowa  w wilgotnych warunkach(np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobie stwo deszczu, mg y, 
niegu), w upalne popo udnia oraz przy silnym wietrze. 

Warunki malowania decyduj  o czasie schni cia warstwy wyrobu i w ciwo ciach uzyskanej pow oki.  
Temperatura pod a powinna by  co najmniej 30C wy sza ni  temperatura punktu rosy otoczenia. 
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  Zalecane metody malowania:    
- p dzel:  najlepszy efekt uzyskasz stosuj c p dzle z w osia naturalnego lub mieszanego (mieszanka w ókna 
naturalnego i w ókna syntetycznego), 
- wa ek: najlepszy efekt uzyskasz stosuj c wa ki z runa naturalnego (wa ki moherowe) lub mieszanego (wa ki 
welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o d ugo ci runa do 8mm. 

  Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) 
Malowanie p dzlem: 
 nie rozcie czaj farby przed u yciem,  
 nak adaj 2 grube warstwy farby, w odst pie co najmniej 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, 
 w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) kszta tów elementów konstrukcyjnych lub pio-

nowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu na  wi ksz  ilo  warstw, 
 rozprowadzaj dok adnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryj cej warstwy. 

Malowanie wa kiem: 
 pomaluj p dzlem wszelkie kraw dzie itp. i szybko przyst p (bez przerwy) do malowania wa kiem pozosta-

ych powierzchni, 
 nak adaj 3 warstwy farby, w odst pie co najmniej 6 godzin od naniesienie poprzedniej warstwy, 
  rozprowadzaj dok adnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryj cej warstwy. 

 Uwaga!   
Malowanie wa kiem nie jest zalecane dla wersji m otkowej. 
Nale y upewni  si , czy kraw dzie i naro niki s  dobrze pomalowane.  
Farby nie nale y rozprowadza  na zbyt du ej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka pow oka).  

czna grubo  suchej pow oki powinna wynosi  minimum 70 mikrometrów.  

Czyszczenie narz dzi 
malarskich 

Po zako czeniu malowania zaleca si  usun  z narz dzi jak najwi ksz  ilo  farby, a nast pnie umy  je 
Rozpuszczalnikiem Hammerite. 
Nie u ywa  pustych opakowa  do przechowywania ywno ci. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

Przechowywanie i 
transport 

 Przechowywanie 
W oryginalnych i szczelnie zamkni tych opakowaniach, najlepiej w temperaturze powy ej +50C,  w  pomiesz-
czeniach zamkni tych, z dala od róde  ciep a i zap onu.  
Uwaga:  
Produkt atwopalny. 

 Transport 
Produkt jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowi zuj cej Umowy ADR. Przewozi  
krytymi rodkami transportu. 
Szczegó owe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14). 

rodki ostro no ci Informacje dost pne w Karcie Charakterystyki produktu. 

Dopuszczenie do 
obrotu i stosowania 

Karta Charakterystyki 
Atest PZH 
e – gwarancja dok adno ci nape niania opakowa  

Informacje uzupe -
niaj ce 

Informacje zawarte w karcie technicznej nie s  specyfikacj , ani nie stanowi  gwarancji uzyskania w ciwo ci 
produktów. 
Informacje zawarte w karcie technicznej s  dok adne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada 
za sk adowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mog  sta-
nowi  zobowi zania producenta z tytu u gwarancji w sensie prawnym, w przypadku u ycia produktu w sposób 
niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla 
zdrowia i bezpiecze stwa opartych na naszej wiedzy o post powaniu, przechowywaniu i u ytkowaniu produk-
tu. 
W ka dym przypadku nale y przestrzega  przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tre ci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.  
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowa : 

- pod numer bezp atnej infolinii: 800 154 075 ( poniedzia ek – pi tek); 
- pod adres e-mail:  info.akzonobel@akzonobel.com; 
- pod adres:  Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 

  ul. Wybrze e Gdy skie 6D 
  01-531 Warszawa 

Data aktualizacji  Kwiecie  2012 
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