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Fişă tehnică Email Hammerite® DTG 
 Email special pentru suprafeţe metalice galvanizate 
 
Descriere: Email pe bază de solvent, cu formulă specială, pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor metalice 
galvanizate.  
 
Proprietăţi: Vopseaua se poate aplica direct pe suprafeţe din oţel galvanizat, aluminiu, cupru sau alamă fără a mai fi 
necesară grunduirea prealabilă a acestora.  Conferă suprafeţelor o protecţie de până la 5 ani împotriva coroziunii 
precum şi un aspect decorativ deosebit.  
Aspect:  lucios 
Culoare: A se vedea cartela de culori 
Colorare: Nu este cazul 
Mod de aplicare:  Suprafeţele trebuie să fie uscate, curate şi degresate. Suprafeţele din aluminiu, cupru sau alamă se 
vor şlefui uşor pentru a îmbunătăţi aderenţa dintre email şi metal. Suprafeţele noi, proaspăt galvanizate se vor lăsa 
câteva luni să devină mate şi uşor rugoase după care se va aplica vopseaua. Produsul se omogenizează foarte bine 
înainte de aplicare şi pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula, la temperaturi cuprinse între 8ºC - 25ºC. Nu se 
diluează! 
Sistem de straturi recomandat:  Se va aplica un singur strat de email Hammerite DTG. Dacă suprafeţele au fost vopsite 
anterior şi se doreşte o schimbare radicală a culorii, probabil vor fi necesare două straturi de email. Pentru o protecţie 
şi mai îndelungată, suprafeţele se pot grudui , înainte de aplicarea vopselei, cu grundul special Hammerite.  
Recondiţionare: Dacă suprafeţele au fost vopsite anterior se recomandă efectuarea unui test: se aplică emailul pe o 
suprafaţă mică şi se lasă timp de o oră; dacă apare o reacţie se va îndepărta total vopseaua veche şi apoi se va aplica 
Hammerite DTG. Precauţii speciale trebuiesc luate în timpul pregătirii suprafeţelor vopsite anterior anilor 1960 
datorită posibilei prezenţe a plumbului în straturile vechi de vopsea. Este indicată şlefuirea umedă iar dacă acest lucru 
nu este posibil este obligatorie purtarea măştii de protecţie pe timpul şlefurii uscate. 
Uscare: La 20°C: la atingere - 4 ore, în profunzime - 6 ore 
Consum specific:  14 m2 / litru / strat; cifra este orientativă şi poate depinde de calitatea suprafeţei şi de condiţiile 
atmosferice la momentul aplicării. Cu o cutie se pot vopsi 10,5 m2. 
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu Diluant Hammerite. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe 
unelte înainte de spălarea acestora.  
Depozitare şi păstrare: 60 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi 
cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie. 
  
Disponibil în cutii de: 0.75 L  
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Produs inflamabil ! Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi 
contactul cu pielea şi ochii. Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale 
pentru depozitarea alimentelor. Consultaţi Fişa cu date de securitate a produsului pusă la dispoziţie de către distribuitor. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


