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Декоративна антикорозійна фарба на основі синтетичних смол. Швидко 
сохне, утворюючи на поверхні плівку, що захищає від атмосферних 
впливів та корозії металу. Завдяки своєму складу фарбу можна наносити 
на поверхню без попередньої обробки антикорозійним ґрунтом. Після 
нанесення поверхні утворюється молотковий ефект, що дозволяє 
приховати нерівності поверхні.

Універсальна фарба з молотко-
вим ефектом 

ХАМЕРТОН

Сфера застосування:
Застосовується для декоративної та 
антикорозійної обробки металевих та 
оцинкованих поверхонь. Також може 
наноситися на пластмасові, дерев’яні 
та бетонні поверхні для отримання 
декоративного ефекту. Можна 
використовувати як внутрішніх, так 
зовнішніх робіт.

Підготовка поверхні:
Наявну стару фарбу видалити скребком 
або сталевою щіткою до отримання 
міцної і чистої основи. Також видалити 
забруднення, що ускладнюють 
фарбування. Наносити необхідно 
виключно на суху та чисту поверхню.

Нанесення:
Перед нанесенням фарбу потрібно 
ретельно перемішати. Рекомендована 
температура повітря та поверхні 
повинна бути від +15°С до +25°С за 
відносної вологості не більше 70%. 
При більш високій температурі та 
підвищеній вологості збільшується час 
висихання та погіршуються декоративні 
якості пофарбованої поверхні. При 
використанні пензля фарбу нанести у 
два шари без використання розчинника. 
Інтервал між шарами – 10-15 хвилин. 
При пневматичному розпиленні 
фарбу необхідно розбавити на 10-
20% розчинником MIXON Eko Thinner. 
Необхідна в’язкість для розпилення 
20-22 с. DIN 4 при 20°С. Наноситься в 2 
шари фарбувальним пістолетом. Діаметр 
сопла 1,3 мм. Тиск 2-3 bar. Інтервал між 
шарами – 10-15 хвилин.

ПЕРЕВАГИ

• Декоративний «молотковий» ефект.

• Можливість нанесення прямо на за-
лишкову іржу.

• 3 в 1: антикор + ґрунт + фарба.

• Швидкий час висихання.

• Широка кольорова гама (18 кольорів).

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Модифікований 

алкід

Сухий залишок 40 %

Щільність 1,0 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

на відліп: 30 хв. 
повне висихання: 24 год.
повна полімеризація: 25 діб

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
10-15 хвилин

Витрата 10-15 м2/л

Розріджувач
MIXON 

Eko Thinner

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

MIXON Eko Thinner 
Mixon R-647

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування 0.75 л, 2.5 л, 17кг

80Ступень глянцю

Мат   Глянець


