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Hammerton  
 
Alkid reçine esaslı, silikonlu yapısı sayesinde çekiçlenmiş metal görünümü 
oluşturan, hava kurumalı son kat boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Bianca Hammerton, madeni eşya sanayinde, her türlü metal büro eşya ve 
malzemelerinde, otomotiv yan sanayinden, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik 
pano ve aksesuarlarında, ziraat makine ve el aletlerinde, asansör kabinlerinde ve 
çelik kapılarda kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Çıplak metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır. 
• Yüksek su direncine sahiptir. 
• Parlaklığını ve canlılığını kaybetmez. 
• Hava kurumalıdır.  
• Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir görünüm kazandırır. 

 

Uygulama 
 

Boya ve astar uygulanacak yüzeyler, kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama 
ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Tatbikat püskürtme ile yapılmalı, yüzey üzerinde homojen 
bir boya filmi oluşturulmaya dikkat edilmelidir. Desen oluşumu inceltmeye, kompresör basıncına ve tabancayı 
kullanmaya bağlı olduğundan ideal görünüm sağlamak için boyanın 2 - 3 atm. basınç ve yüzeyden 25 - 30 cm. 
mesafeden tatbik edilmesi tavsiye edilir. Tatbikattan önce boya iyice karıştırılmalı ve inceltmeden 
kullanılmalıdır.    

  

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile 
karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 15 - 20 dakika 
Toz Tutmama: 30 dakika 
Tam Kuruma: 2 saat 
Sertleşme Kuruması: 24 saat 
 

Boyanabilen  Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.  
 

Parlama Noktası 
 

21ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması   

• Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar. 
• Kans. 1B, H350: Kansere yol açabilir. 
• BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir . 
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• Sucul Kronik2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
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Önlem İfadeleri   

-Tedbir 
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. 
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. 
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın. 
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. 
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın. 
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 
P273: Çevreye verilmesinden kaçının. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
-Müdahale 
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi 
arayın.  
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın. 
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
P391: Döküntüleri toplayın. 
-Depolama 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. 
P405: Kilit altında saklayın. 
-Bertaraf 
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Tehlike 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 


