
Kup jen 1

místo 3
Maston Hammer® je chytrá volba! Tři barvy s jedním nátěrem - 
méně práce a více odolných povrchů. Zvolte Maston Hammer® 
metal paint - ušetříte čas i peníze.

Maston Hammer® je vynikající volbou, pokud chcete 
malovat kovové povrchy. Dodá vám mnoho let ochrany před 
opotřebením, nárazům a poškrábáním. Ve srovnání s tradičními 
nátěry na kovy Maston Hammer® má také vynikající schopnost 
odpuzovat vodu. Barva má vlastnosti ochrany před vlhkostí, 
čímž se ochraňují natřené povrchy na mnoho let.

Ruoste
Rost

Tradiční nátěry na kov

Vrchní nátěr

Základní nátěr

Ochrana proti korozi

Rez

Kovový povrch 

Natřený povrch vodu odpuzuje

MASTON HAMMER

Voda se na povrchu neudrží a 
stéká po ploše

Rez

Kovový povrch 
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NA NÁTĚR 
VŠECH KOVŮ

PŘÍMO NA REZ!

VERY HARD WEATHERPROOFCOVERAGE

6m2/l

DIRECT TO RUST



S Maston Hammer® metal paint zvládnete všechny kovové 
povrchy jak v interiéru, tak i v exteriéru. Aplikuje se na nové 
a starší kovové povrchy, ale i přímo na rez. I starší natřené 
železné a ocelové povrchy se snadno natírají s Maston 
Hammer® metal paint.

Maston Hammer® je vynikající volbou, když chcete natírat 
kovové povrchy. Zaručí vám na mnoho let ochranu před 
opotřebením, nárazům a poškrábáním. Porovnáním s tradič-
ními nátěry kovů, Maston Hammer® má výbornou schopnost 
odpuzovat vodu. Barva obsahuje funkci ochrany proti vlhkos-
ti, která povrchem zaručí mnoho let ochrany.

Při práci s povrchy jako je nerezová ocel, hliník, měď a mosaz, 
vždy jako první aplikujte barvu Maston Primer. Zaručíte tím 
dobrou přilnavost pro barvu Maston Hammer®.

Originální nátěr na kovy 

Maston HAMMER®

Pro optimální výsledky rychle a jednoduše!
Pomocí ocelového kartáče odstraňte z povrchu rez a zbytky bar-
vy. Odstraňte mastnotu a nečistoty. Před aplikací nátěru vysušte 
vlhký povrch. Před použitím a mezi aplikacemi pečlivě míchejte 
barvu.

Malba štětcem: použijte široký štětec Anza. Aplikujte nátěr ve 
formě hrubého jednotného filmu ve smyslu příčných tahů štětce. 
Povrch dokončete s lehkými tahy. Aplikaci opakujte, pokud je to 
nutné, po cca 12 hodinách.

Malba pomocí válečku: použijte váleček s přírodními vlákny. 
Pokryjte povrch rovnoměrně. Pokud je to nutné, zřeďte barvu s 
lakovým benzínem.



Pro optimální výsledky rychle a jednoduše!
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Kovaný 
kovový nátěr
Ochrana proti korozi, základ 
a barvy vše v jednom. Lesklý, 
s efektem kování, odolný 
povrch pouze s jednou 
aplikací. Nátěr může být 
aplikován přímo na rez. 

Vhodné i pro dřevěné 
povrchy.

Hladký 
kovový nátěr
Ochrana proti korozi, základ 
a barva vše v jednom. Lesklý, 
pevný a odolný povrch 
docílíte pouze s jednou 
aplikací. Nátěr může být 
aplikován přímo na rez. 
Vhodné i pro dřevěné 
povrchy.

Nyní i jako barva ve spreji ve 
stříbrné, černé a bílé.

Barevné odstíny v letáku se nemusí shodovat 
se skutečnou aplikovanou barvou.

5-6
m2/l

2h

>2h

Nátěr se stříkací pistolí: nařeďte nátěr 5 - 20% s lakovým benzí-
nem. Na malé ploše proveďte zkušební nátěr a ujistěte se, že nátěr 
je dostatečně tekutý na sprejování. Chcete-li malovat 
několik vrstev na větší oblast, proveďte zkušební 
nátěr i pro druhou vrstvu, abyste zjistili, zda konečný 
výsledek bude v pořádku.

Vydatnost: v závislosti na objektu a způsobu aplikace 
asi 5-6 m2 / l.
Ředění a mytí nástrojů: lakový benzín.
Doba schnutí: suché na dotek do 2 hod, suchý po 4 
hodinách.
Přetírání, pokud je to nutné, po 12 hodinách.


