Directo à Ferrugem

FÓRMULA

MELHORADA
+ Directo à ferrugem

+ Fácil de aplicar

+ 8 anos de protecção

+ Ultra forte

+ Impede a evolução
da ferrugem

+ Hidro-Repelente

as
à

hu

da ferrugem

olu
ção

m
Fór

ula

nt

i-c
o

a

Esta combinação única
oferece a máxima
protecção ao metal.
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2. Ceras especiais
conferem a repelência à
água.
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1. Pigmentos
anti-corrosivos
impedem a evolução
da ferrugem.
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A FÓRMULA HAMMERITE DUALTECH
PROPORCIONA UMA DUPLA
PROTECÇÃO
LA DE TI
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A FÓRMULA MELHORADA
CONTRIBUI PARA UMA MAIOR DURABILIDADE
A fórmula melhorada Hammerite DUALTECH inclui aditivos especiais que conferem
uma elevada repelência à água, o que se comprova pelo efeito pérola visível logo após
a pintura. Esta propriedade é particularmente relevante durante o período de cura da
tinta, já que a água poderia causar danos irreversíveis que poderiam posteriormente
afectar o filme de tinta.
Mesmo quando o efeito perlado já não é tão visível, as
propriedades de resistência à humidade e à ferrugem
mantêm-se inalteradas.
Em resumo, a fórmula DUALTECH contribui para uma
maior durabilidade, mesmo quando comparada com a
fórmula Hammerite anterior que, por si, já era considerada como a melhor em teste vs produtos concorrentes. A
fórmula melhorada permitirá diferenciar ainda mais a performance de Hammerite em relação à sua concorrência.
Os testes de durabilidade efectuados comprovam que
Hammerite confere 8 anos de protecção. No que diz respeito à fórmula DUALTECH, testes acelerados mostram
uma melhoria na resistência à corrosão. Contudo, não
existem (por enquanto) testes práticos a longo prazo para
permitir prolongar esta garantia.
Por esse motivo, continuaremos a promover a promessa de 8 anos de protecção.

NOVA PROTECÇÃO DUALTECH
A fórmula inovadora de HAMMERITE DUALTECH oferece uma
protecção duplamente eficaz dos seus metais: actua na ferrugem e repele a água. Assim, os seus metais ficam protegidos
por mais tempo.

Tinta Convencional
A água mantém-se
na superfície

HAMMERITE
Directo à Ferrugem
com protecção DUALTECH
Metal
Ferrugem
Nova fórmula com
efeito Hidro-Repelente
reforçado

HAMMERITE DUALTECH
A água escorre pela
superfície

