
PREPARAÇÃO/LIMPEZA
Para um desempenho perfeito do Esmalte para metais Hammerite utilize...

DILUENTE PARA 
HAMMERITE 
Ref. 018-0011 

Para a diluição do Esmalte 

Hammerite, bem como para o 

desengorduramento do metal 

e a limpeza das ferramentas 

de pintura.

Visite o nosso website

www.hammerite.com ou www.robbialac.pt
Hammerite é uma marca registada do Grupo ICI, distribuída em Portugal por Tintas Robbialac, SA 

DIRECTO À FERRUGEM  
VÁRIOS ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

MARTELADO
Um efeito subtil de metal 

batido, acetinado e macio ao 

toque com um brilho metálico.

  Cores: Cinzento Prata, Verde  

 Escuro e Bronze.

LISO ALTO-BRILHO
Um acabamento liso e 

brilhante para um brilho 

intenso impecável.

    Cores: Branco, Cinzento 

Prata, Magnólia, Amarelo, 

Vermelho, Azul, Borgonha, 

Verde Médio, Verde Escuro, 

Castanho e Preto.

LISO MEIO-BRILHO
Um acabamento liso acetinado 

para um efeito mais delicado.

    Cores: Branco, Preto e Verde.

FORJADO
Um acabamento mate com 

textura subtil de efeito ferro 

forja que dá uma aparência 

moderna a qualquer metal.

    Cores: Preto e Cinzento.

ESMALTE PARA APLICAÇÃO DIRECTA SOBRE A FERRUGEM

Um acabamento liso e brilhante para um brilho intenso impecável.

O guia para o cuidado total do metal

Branco 042-0051 Cinzento Prata 042-0053 Magnólia 042-0059

Amarelo 042-0058 Vermelho 042-0056

Azul 042-0055

Borgonha 042-0060

Acabamento  
LISO ALTO-BRILHO

TRANSFORMA E PROTEGETRANSFORMA E PROTEGE

ESPECIAL 

PARA METAIS

ESPECIAL 

PARA METAIS

Verde Médio 042-0063 Verde Escuro 042-0054 Castanho 042-0057

Preto 042-0052

Em virtude de os padrões de cores exibidos serem impressos, é possível que  ocorram alguns desvios em relação às cores reais.  
Para uma selecção mais rigorosa das cores, recomendamos a realização de ensaios prévios ou a consulta do leque de cores Hammerite no seu ponto de venda Robbialac mais próximo.



Como aplicar o Esmalte para Metais Hammerite 

em 2 etapas simples...

Não é necessário aplicar um primário na  

aplicação ao ferro. Siga por favor as instruções  

da embalagem.

Não é necessária nenhuma preparação específica, 

basta retirar a ferrugem solta com o auxilio de 

uma escova de aço e/ou lixa e, de seguida, 

desengordurar com Diluente para Hammerite.

METAL QUE NÃO ENFERRUJA
O esmalte para Metais HAMMERITE pode 
também ser aplicado sobre outro tipo de 
metais (ex.: alumínio, zinco, cobre), desde 
que seja aplicado o primário de adesão 
adequado.

GUIA SIMPLES 
PARA A PROTECÇÃO 

DO METAL COM 
HAMMERITE

Hammerite pode ser aplicado a 
todos os tipos de metais:

ALUMÍNIO ZINCO

COBRE BRONZE DEPOISDEPOIS

AÇO

HAMMERITE
Aplica-se directamente

ao metal
Ao contrário das tintas convencionais para metal, o Esmalte 

para Metais Hammerite dispensa a utilização prévia de 

qualquer primário ou subcapa, podendo  

ser aplicado directamente.

Aplica-se sobre superfícies enferrujadas,  

sem ser necessário a eliminação total  

da ferrugem antes da sua aplicação – 

há apenas que retirar a ferrugem solta.

A solução ideal para decorar, renovar e proteger o metal com 

um menor esforço!

 

NÃO NECESSITA  DE PRIMÁRIO NEM DE SUBCAPA

SU
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O Esmalte para Metais Hammerite foi 

especialmente concebido para permitir 

obter um revestimento decorativo 

altamente resistente, mesmo quando 

os materiais se encontram expostos às 

mais adversas condições climatéricas.

RESISTENTE À ÁGUA

RESISTENTE À HUMIDADE

IMPERMEÁVEL APÓS 2 HORAS

8 ANOS DE PROTECÇÃO  
ANTI-FERRUGEM

METAL QUE ENFERRUJA
O esmalte para Metais HAMMERITE foi 
especialmente concebido para ser aplicado 
directamente ao ferro com ferrugem, mesmo 
quando este tenha sido previamente pintado 
(neste caso, recomenda-se a realização de um 
teste de compatibilidade com a pintura antiga). 

Pa
ra

 q
uê

 co
mprar 3 produtos quando 1 é suficiente?
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Com o Esmalte para  
Metais Hammerite

Com um sistema de pintura 
para metal convencional

Esmalte para Metais 
Hammerite

Ferrugem

Metal

Acabamento

Subcapa

Primário

Ferrugem

Metal

É repelente  
à água da chuva 

A água da chuva  
mantém-se à superfície

ANTES ANTES

ANTI-FERRUGEM

8
ANOS

PR
OTECÇÃO 

O Esmalte Hammerite apresenta uma protecção anti-ferrugem 
de 8 anos quando aplicado conforme instruções.

 



ONDE UTILIZAR

O Esmalte para Metais HAMMERITE é 

ideal para decorar, renovar e proteger o 

metal em exteriores. Pode ser aplicado 

em portões, gradeamentos, candeeiros, 

entre outros. 

no exterior...



O Esmalte para Metais HAMMERITE não é apenas indicado 

para uso no exterior da casa. Especialmente formulado com 

uma tecnologia avançada de silicone, o Hammerite forma 

uma barreira resistente à humidade, podendo inclusivo ser 

aplicado em casas de banho e cozinhas.

Em casa...
ONDE UTILIZAR

O Esmalte para Metais HAMMERITE 

é perfeito para embelezar o seu 

mobiliário de jardim. 

Porque não experimentar um 

acabamento Martelado ou Forjado...

no jardim...
ONDE UTILIZAR

Um acabamento liso 

acetinado para um efeito 

mais delicado.

Acabamento  
LISO  
MEIO-BRILHO

Branco 042-0301 Verde 042-0303

Um efeito subtil de metal 

batido, acetinado e macio 

ao toque com um brilho 

metálico.

Acabamento 
MARTELADO

Cinzento Prata 042-0553 Bronze 042-0556

Preto 042-0302

Cinzento  042-0602 Preto 042-0601

Um acabamento mate com 

textura subtil de efeito ferro 

forja que dá uma aparência 

moderna a qualquer metal.

Acabamento 
FORJADO

Verde Escuro 042-0554


