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RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 ТМ MAXIMA (HAMMERED - KLADIVKOVÝ EFEKT) 
 

 

 

Typ: Špeciálny antikorózny alkyd-styrénový email na kovové povrchy 3 v 1, 
ktorý zlučuje priľnavú podkladovú/základnú farbu, antikoróznu ochranu 
a vrchný email. Vytvára tvrdý, antikorózny film s kladivkovým efektom na 
povrchu. ktorý chráni kovy pred pôsobením vody,vzduchu, vplyvom počasia, 
a šíreniu hrdze. Nieje potrebná predúprava povrchov produktmi určenými na 
odstránenie hrdze a úprava podkladovým náterom.	
Vytvára vysoko odolný náter , ktorý zakrýva malé nerovnosti povrchov , je 
odolný voči vode a poveternostným vplyvom , UV žiareniu, priemyselným 
olejom a čistiacim prostriedkom. Rýchlo schne čo umožňuje naniesť viacero 
vrstiev za jeden deň. Je charakteristický vysokou priľnavosťou k povrchom . 
Oblasť nanášania: Antikorózna farba  Rust Stop Metal email 3 v 1 , na 
kovy je určený ako antikorózny a finálny dekoratívny náter na ochranu 
kovových povrchov (nenatretých, natretých a hrdzavých) vyrobených 
z ocele , železa, nerezu a neželezných kovov (ploty, brány, konštrukcie, 
poľnohospodárske stroje, kovové púzdra, sústruh, kovové okná a dvere , 
dekoračné prvky atď.)   a taktiež drevených povrchov v interieri a exterieri. 

 
 

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy, 
g/m² 
 

80 – 125. V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania. 
 

Riedenie 

Riedidlá TM Maxima 
 UPOZORNENIE! Nepoužívajte technický benzín, rozpúšťadlá a iné olejové 
rozpúšťadlá 
 

Spôsob nanášania Nanáša sa štetcom, válčekom alebo spray pištoľou 

Doba schnutia pri teplote (20±2) ºС a 
priemernej vlhkosti (65±5) % 

“schnutie od prašku” – 15 – 30 min., “na dotyk” 30 – 60 min., úplné schnutie  
4 hodiny. Úplne vytvrdnutie náteru do 24 hodín..Čas schnutia sa predlžuje v 
závislosti od  poklesu teploty a zvýšeníia relatívnej vlhkosti vzduchu 

Farba 
 
Antická zlatá, antracitová, bordová, bronzová, zelená, zlatá, strieborná,, 
karmen – červená, tmavo-hnedá, čierna,  

  

Obsah sušiny % 50 -51 ( v závislosti od farby)   

Hustota, g/cm3 cca 1,03  podľa SSU ISO 2811-1 (v závislosti od farby)  

Stupeň lesku, GU (jendotka lesku) 60 - 90 GU pri 60° podľa SSU ISO 2813 (v závislosti od farby) 

  

  

  
Skladovanie Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých, mimo dosahu deti. 

Chránte pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom. 
Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby                 
   CHRÁŇTE PRED MRAZOM! 

Balenie Plechovka: 0,75l , 2,5 l 
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RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 ТМ MAXIMA (HAMMERED - KLADIVKOVÝ EFEKT) 
	

Návod na použitie: 
Postup: Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, 

korózie,olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Pre lepšiu priľnavosť by mali byť čisté 
kovové povrchy opieskované. Odstráňte obrúsený prach a odmastnite povrch 
riedidlom , rozpúšťadlom. Zbavte natreté povrchy opadávajúcej farby , hrdze 
a ostanej špiny drôteným kartáčom alebo hrubozrným brúsnym papierom. Odstránte 
hrubý prach a odmastite povrch rozpúšťadlom. Natreté drevené povrchy by mali byť 
očistené od starých náterov brúsnym papierom alebo železnou kefou 

 
Aplikácia/nanášanie Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Email  nanášame válčekom, štetcom s 

krátkymi štetinkami – 2–3 tenké vrstvy, alebo pištoľou (z vzdialenosti 15-20 cma 
tlakom 2 atm) v 3-4  vrstvy v 15 minutových intervaloch pre jednotlivé vrstvy . Pre 
dosiahnutie vysokej kvality a odolnosti náteru a dekoratívneho vzhľadu  odporúčame 
na aplikáciu pistol/spray.  
Rieďte email s bezzápachovým riedidlom TM Maxima, max. 10% z celkovej váhy 
emailu pri nanášaní štetcom alebo válčekom a max. 30-50%  z celkovej váhy farby 
pri nanášaní pištoľou. Nanášanie náterov odporúčame pri teplote od + 10°С do + 
25°С a vlhkosti vzduchu max. 85%. 
  

Čistenie náradia Očistite zbytok farby z náradia viacúčelovým riedidlom TM Maxima alebo ak je 
potrebné opláchnite teplou vodou a saponátom.  

BEZPEČNOSŤ Držte mimo dosahu ohňa 
Aplikujte v dobre vetraných priestoroch  
Zloženie  VOC zodpovedá požiadavkám  Regulations 2004/42/ЕС Каt. A/i (SB): 500 
g/l.  Pre osobnú bezpečnosť pri manipulacii  použivajte špecialne oblečenie, 
gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannu masku, respirator. V prípade 
prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia. 
 
  
Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikaty min.zdravotníctva  Ukraine. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby 
a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.  

	


