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6116 
swingcolor® 

HAMERSLAG-EFFECTLAK 
 
GLANZEND 
 
BUITEN / BINNEN 
 

• voor ijzer en staal 
• corrosiewerend 
• weerbestendig 
• sneldrogend  
 

oplosmiddelhoudend 
 
 
Eigenschappen: 

- diklagige alkydharslak 
- ook voor gegronde non-ferrometalen 
- corrosiewerend door bijzondere roestbescherming 
- weerbestendig 
- bijzonder slijtvast 
- sneldrogend 

 
Toepassingsgebied: 
Geschikt voor bijv. brievenbussen, buizen, stellingkasten, machines, lijsten, decoratieve elementen, trapleuningen. 
 
Ondergrond: 
IJzer, staal. 
 
Drogen: 
Oppervlaktedroog na ca. 4 uur. Overschilderbaar binnen 5 uur, op zijn vroegst na ca. 2 uur. Helemaal droog na ca. 
21 dagen. In de tussenliggende periode bestaat het gevaar dat de afwerking opweekt (rimpelvorming); daarom de 
oppervlakken in deze periode niet overschilderen. 
 
Verbruik: 
Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m2 / 750 ml. 
 
Gereedschap: 
Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken. 
 
Voorbereiding/laagopbouw: 
De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed 
omroeren. Los roest met een staalborstel helemaal verwijderen.  
 
Nieuwe afwerkingen: 
• Voorstrijken: 1 x met HAMERSLAG-EFFECTLAK. 
• Eindlaag: 1 x HAMERSLAG-EFFECTLAK. 
 
Oude afwerkingen vernieuwen: 
Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde 
HAMERSLAG-EFFECTLAK. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, 
afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe 
afwerkingen. 
 
Technische aanwijzingen: 
Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +10 °C. De roestwerende werking is afhankelijk van 
de dikte van de aangebrachte laag; daarom voor een duurzame roestbescherming HAMERSLAG-EFFECTLAK 
ten minste 2 x royaal opbrengen. Drogelaagdikte ten minste 100 µm. Het ontstaan van beschadigingen in de 
laklaag dient voorkomen te worden. De afwerking regelmatig controleren en zo nodig nabewerken. 
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Reiniging van het gereedschap: 
Direct na gebruik met kwastenreiniger. 
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. 
 
Afvalverwerking: 
Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met 
lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC). 
 
LET OP. 
Gevaarsaanduidingen: 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Veiligheidsvoorschriften: 
P261.3 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P304/340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 
ademen vergemakkelijkt. 
P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid 
met water afspoelen/afdouchen. 
Overige aanwijzingen: 
Bevat N-BUTYLACETAAT, KOOLWATERSTOFFEN, C9, AROMATEN, XYLEEN. 
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
EUH208 Bevat FTHAALZUUTANHYDRIDE. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Bij het schuren een stofmasker dragen. 
 
Samenstelling: 
Alkydharsen, effectpigmenten, organische bonte pigmenten, corrosiewerende pigmenten, aromaten, esters, 
additieven. UFI : 5F30-E0CX-100Y-9QWU. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC. 
 
Kleurafwijkingen ten opzichte van de originele kleur zijn druktechnisch bepaald. 
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