
 

  

Roestomvormer 

1. Productomschrijving 

Stabiliseert en vormt roest om in een stevige ondergrond. Product op water basis.  
Dit product dient als primer voor Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken. 
 
Toepassingsgebied 
 

Voor de behandeling van verroest ferro metaal. Ideaal voor kleine beschadigingen en krassen.  
Roestomvormende primer op metalen oppervlakken zoals koetswerk van auto’s, machines, 
relingen en staal gebruikt in de bouw. Niet geschikt voor gebruik op non-ferro metalen.  
Voor gebruik buiten en binnen. 
 
Eigenschappen 
 

Hammerite Roestomvormer is speciaal ontwikkeld om roest in 15 minuten om te vormen in een 
stevige ondergrond. Verbetert de hechting van de eindlagen. 
 
Kleuren 
 

Melkachtige witte vloeistof. Het product wordt blauw/zwart na reactie met roest. 
 
Verpakkingen 
 

0.25l 
 

 

Wit, Zilvergrijs 

2. Voorbereiding ondergrond 

3.  

Ferro metalen  
 

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en 
stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen. 
(Hammerite Roestomvormer kan aangebracht worden op lichtjes vochtig metaal).  
 
Het product met een borstel of rol op de roestige delen toepassen en overvloedig aanbrengen op 
fel aangetaste delen, in hoeken en op kanten. Vermijd contact met geverfde delen. 
In reactie met roest zal Hammerite Roestomvormer blauw-zwart van kleur worden. Indien deze 
kleurwijziging niet optreedt na 1 uur, de toepassing herhalen. 
 
Dient niet te worden afgewassen voor het aanbrengen van een Hammerite Metaallak. 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

3. Verwerking van het product 

De bus goed schudden en de vereiste hoeveelheid in een plastiek bakje gieten.  
Het product aanbrengen op het verroeste oppervlak zoals hierboven beschreven, met borstel of rol. 
Het product kan ook onverdund worden verspoten. 
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. 
Gebruiksklaar product. 
Resten van reeds gebruikt product niet opnieuw bij de originele verpakking voegen.  
 
Rendement 
 

Circa 20 m²/liter 
 
Droogtijd 
 

Stofdroog: 30 min. 
Overschilderbaar: 3 uur 
 
Reiniging 
 

Gereedschap reinigen met water. 

 

4. Veiligheid en bewaring 

Veiligheid 
 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Hammerite Roestomvormer kan vlekken veroorzaken op verfwerk en huid. Onmiddellijk afwassen 
met water.  
Afval niet on de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval. 
 
Bewaring 
 

Verpakking goed hersluiten.  
Vorstvrij bewaren. 

 

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014  , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens 

zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele 

formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat 

van recente datum. 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000 

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245 
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