
Cumpărați 1 produs

în loc de 3
Maston HAMMER® este o alegere înțeleaptă! Trei vopsele din-
tr-o singură aplicare – mai puțin de lucru, durabilitate mai mare 
a suprafeței. Alegând vopseaua Maston HAMMER® economisiți 
timp și bani.
Vopseaua Maston HAMMER® este o alegere excelentă pentru 
vopsirea suprafețelor metalice.  Oferă protecție îndelungată 
împotriva uzurii, conferă rezistență la impact și zgârieturi. În 
comparație cu vopselele tradiționale pentru metal, Maston 
HAMMER® are capacități excelente de respingere a apei. Vop-
seaua oferă protecție durabilă datorită proprietăților de protec-
ție față de efectele umidității.

Ruoste
Rost

Vopsea tradițională pentru metal

Finisaj

Grund

Protecție anti-rugină

Rugină

Suprafața de metal

Apa se oprește pe suprafață

MASTON HAMMER

Apa se scurge de pe suprafață

Rugină

Suprafața de metal

3în1

3în1

Art nr: CM201ro

*6412490036843*
Maston Oy
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599 
www.maston.fi • maston@maston.fi



VOPSEA PENTRU 
METAL CU UTILIZĂRI 

MULTIPLE

DIRECT PE RUGINĂ!

DURITATE 
RIDICATĂ

REZISTENȚĂ LA 
INTEMPERII

DIRECT PE 
RUGINĂ

ACOPERIRE

6m2/l



Cu vopseaua pentru metal Maston HAMMER® se pot trata 
toate tipurile de metal, atât la interior, cât și la exterior. Se 
poate aplica pe metal nou sau vechi, chiar și direct pe rugină. 
Adecvată pentru renovarea suprafețelor de oțel sau fier vopsi-
te anterior.

Vopseaua Maston HAMMER® este o alegere excelentă pentru 
vopsirea suprafețelor metalice.  Oferă protecție îndelungată 
împotriva uzurii, conferă rezistență la impact și zgârieturi. În 
comparație cu vopselele tradiționale pentru metal, Maston 
HAMMER® are capacități excelente de respingere a apei. 
Vopseaua oferă protecție durabilă datorită proprietăților de 
protecție față de efectele umidității.

Vopsirea suprafețelor galvanizate și din inox, cum ar fi oțel, alu-
miniu, cupru sau alamă, implică aplicarea unui strat de grund  
Maston Primer înainte de finisare. Astfel se asigură aderența 
bună a finisajului Maston HAMMER®.

Vopseaua originală pentru metal

Maston HAMMER

în mod facil și rapid!Rezultate optime
Se va îndepărta stratul de rugină sau vopsea descuamată de pe 
suprafață, cu o perie de oțel. Suprafața se va curăța de urmele de 
grăsimi și alte impurități. Suprafața de vopsit va fi uscată. Vopseaua 
se va omogeniza bine înainte de aplicare, și periodic în timpul 
aplicării.

Aplicare cu pensula: Se va utiliza o pensulă lată. Vopseaua se va 
aplica în strat uniform, gros, prin mișcări transversale.  Stratul aplicat 
se va netezi ușor cu pensula. Dacă este nevoie, aplicarea se va repe-
ta după cca. 12 ore.

Aplicare cu rola: Se va utiliza o rolă din fibre naturale. Vopseaua se 
va aplica în strat uniform. Dacă este nevoie, se va dilua cu xilen.
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Vopsea pentru metal – 
finisaj cu efect lovitură 
de ciocan

Protecție anti-rugină, grund 
și finisaj într-un singur pro-
dus. Finisaj lucios, și durabil, 
cu efect de lovitură de ciocan 
dintr-o singură aplicație. Vop-
seaua se poate aplica direct 
pe rugină. Adecvată pentru 
aplicarea pe suprafețe de 
lemn.
Disponibilă și ca vopsea-spray, 
în culorile: argintiu, negru și 
alb.

Vopsea pentru metal 
- finisaj lucios

Protecție anti-rugină, grund și 
finisaj într-un singur produs. 
Finisaj cu luciu înalt, cu durita-
te mare și rezistență la uzură, 
dintr-o singură aplicație. Vop-
seaua se poate aplica direct 
pe rugină. Adecvată pentru 
aplicarea pe suprafețe de 
lemn.
Disponibilă și ca vopsea-spray, 
în culorile: argintiu, negru și 
alb.

Culoarea reală a vopselei aplicate poate să 
difere ușor de culoarea tipărită.

Aplicare prin pulverizare: Vopseaua se va dilua în raport de 
5 – 20% cu xilen. Se va testa pe o arie mică înainte de 
aplicare, pentru verificarea vâscozității adecvate de pul-
verizare. La aplicarea mai multor straturi pe o suprafață 
mare, se va testa și stratul al doilea pe o arie mică.

Putere de acoperire: 5-6 m2/l, în funcție de obiectul 
de vopsit și de modul de aplicare.

Diluare și curățarea instrumentelor: xilen

Timp de uscare: uscare la atingere după 2 ore, uscare 
completă după 4 ore. Se poate re-aplica după 12 ore.
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