
 

 

 

 

HARDLUX HAMMERSCHLAG 
EFEKTNÝ EMAIL – kladívkový efekt  

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

Typ výrobku HARDLUX HAMMERSCHLAG efektný email je rýchloschnúci antikorozívny 
dekoratívny náter na kov a drevo vyrobený na báze modifikovaného alkydového 
pojiva, organických a anorganických pigmentov a silikónových prísad. Má 
mimoriadne mechanické vlastnosti, je odolný voči poveternostným vplyvom, oleju 
a slabým chemikáliám. 

Popis Vyrába sa v 12 odtieňoch podľa HARDLUX HAMMERSCHLAG vzorkovnice 

Riedenie HARDLUX HAMMERSCHLAG riedidlo ( nie syntetické alebo nitro riedidlo ) 

Schnutie Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 30min až 8hod alebo po 6 týždňoch.  

Viskozita 3000-4000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008 

Obsah pevných látok 51-56% , podľa odtieňa 

Vzhľad Lesklý s kladivkovým efektom 

Výdatnosť 4-5m2 / L pri dvojitom nánose, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 0,9-1,1 kg/L, v závislosti od odtieňa 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

A(i), 500g / L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L 

Použitie Aplikácia na kov: výrobok možno aplikovať priamo na kov v jednej vrstve, no 
trvanlivosť sa zásadne zvyšuje (najmä pri farebných kovoch) použitím KEMODUR 
S univerzálnej základnej farby na kov. Pri aplikácií striekaním je možné aplikovať 
30min po aplikácií základu. Všetky vrstvy by mali byť aplikované do 8hodín. 

Aplikácia na drevo: pre dosiahnutie najlepšieho efektu odporúčame drevo (najmä 
mäkké) upraviť vrstvou KEMOCEL základu pre suché brúsenie. Po 30 min. povrch 
prebrúsime, odstránime prach a použijeme vrstvu HARDLUX HAMMERSCHLAG 
efektného emailu. 

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a obrúsený brúsnym papierom. Email sa 
aplikuje štetcom, valčekom (riedenie 5-15%) alebo striekaním (riedenie 30-35%) 
v niekoľkých tenkých vrstvách, obzvlášť na vertikálnych plochách. Hrúbka suchého 
filmu by mala byť minimálne 100µm. Farbu je nutné dobre premiešať. 

Interval medzi nátermi 24 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 2 roky od dátumu výroby 
 


