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O guia para o 
cuidado total 

do metal

O ESPECIALISTA 
PARA METAIS

O ESPECIALISTA 
PARA METAIS



2

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.

Pode aplicá-lo sobre superfícies enferrujadas, não sendo 
necessária a eliminação total da ferrugem – basta apenas 
remover a ferrugem solta.

Hammerite requer uma preparação mínima da superfície 
antes de aplicar, garantindo uma protecção de longa 
duração e um excelente aspecto decorativo sobre todas as 
superfícies de metal, no interior e exterior. Simples e prático! 

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.
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1. Pigmentos anti-corrosivos 
impedem a evolução da 
ferrugem.

2. Ceras especiais conferem 
a repelência à água.

Esta combinação única 
oferece a máxima 
protecção ao metal.

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

HAMMERITE
Directo à Ferrugem  
com protecção DUALTECH

Nova fórmula com efeito 
Hidro-Repelente reforçado

Tinta Convencional 
A água mantém-se 
na superfície

Metal
Ferrugem

HAMMERITE DUALTECH
A água escorre pela 
superfície

REPELE A ÁGUA
A água escorre pela superfície

ANTI-CORROSIVO
Directo à ferrugem

FÓRMULA DUALTECH
Protecção de dupla acção



COMO APLICAR O ESMALTE PARA METAIS HAMMERITE

Não é necessário aplicar um primário na pintura de 
ferro. Por favor veja as instruções da embalagem.

Não é necessária nenhuma preparação específica, 
basta retirar a ferrugem solta com o auxílio 
de uma escova de aço e/ou lixa e, de seguida, 
desengordurar com o produto Limpeza e Diluição 
para Hammerite.

Resultado final: Protecção de longa duração e 
um excelente aspecto decorativo.

GUIA SIMPLES PARA A PROTECÇÃO DO METAL COM HAMMERITE

METAL QUE ENFERRUJA

Hammerite é especialmente formulado para ser aplicado 
directamente sobre ferro e aço, novo, envelhecido ou 
previamente pintado (neste caso, recomenda-se a realização 
de um teste de compatibilidade com a pintura antiga). 

METAL QUE NÃO ENFERRUJA

Hammerite pode também ser aplicado sobre outro tipo de 
metais (alumínio, zinco, cobre), desde que seja aplicado um 
primário de adesão adequado.

AÇO

ALUMÍNIO ZINCO

COBRE BRONZE

EM 2 ETAPAS SIMPLES
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O esmalte de aplicação directa à ferrugem Hammerite pode ser aplicado 
directamente sobre superfícies enferrujadas e graças à sua fórmula  
especial 3 em 1 não necessita de usar primário ou subcapa - poupando-lhe 
tempo precioso!

Seco ao tacto em 2 horas, Hammerite confere uma protecção duradoura  
sendo adequado para a aplicação sobre as mais variadas superfícies  
metálicas - dentro ou fora de casa - incluindo, portões, gradeamentos, 
cabeceiras e mobiliário de jardim.

Proteja e transforme os seus metais
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Um acabamento liso acetinado para um efeito mais delicado

 Disponível em:

Pode ser aplicado a:

Acabamento Liso Meio-Brilho 

Branco 042-0301 Verde 042-0303 Preto 042-0302

Trincha PistolaRolo
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Preto 042-0601Cinzento 042-0602

Acabamento Forjado 

Um acabamento mate com textura subtil de efeito ferro forja 
que dá uma aparência moderna a qualquer metal

Disponível em:

Pode ser aplicado a:

Trincha PistolaRolo
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Verde Escuro
042-0554

Cinzento Prata  
042-0553

Bronze 042-0556

Um efeito subtil de metal batido, acetinado e macio ao toque 
com um brilho metálico

 Disponível em:

Acabamento Martelado 

Pode ser aplicado a:

Trincha PistolaRolo
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Branco 042-0051 Cinzento Prata 
042-0053

Magnólia 042-0059

Um acabamento liso e brilhante para um brilho intenso 
impecável

 Disponível em:

Acabamento Liso Alto-Brilho 

Pode ser aplicado a:

Trincha PistolaRolo
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Azul 042-0055Castanho 042-0057

Preto 042-0052 Verde Médio  
042-0063

Amarelo 042-0058 Vermelho 042-0056

Verde Escuro  
042-0054

Borgonha 042-0060

Também disponível em spray

Branco 042-0101 Cinzento Prata 
042-0103

Preto 042-0102 Verde Escuro  
042-0104
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PREPARAÇÃO/LIMPEZA
Para um desempenho perfeito do Esmalte para metais Hammerite utilize.

Limpeza & Diluição 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.

DIRECTO À FERRUGEM  
VÁRIOS ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Martelado
Um efeito subtil de metal 
batido, acetinado e macio 
ao toque com um brilho 
metálico.

• Cores:

Liso Alto-Brilho
Um acabamento liso e brilhante 
para um brilho intenso impecável.

•  Cores:

Liso Meio-Brilho
Um acabamento liso acetinado 
para um efeito mais delicado.

• Cores:

Forjado
Um acabamento mate com 
textura subtil de efeito ferro 
forja que dá uma aparência 
moderna a qualquer metal.

•  Cores:

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 11, S.JOÃO DA TALHA, APARTADO 1404 • 2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 21 994 77 00 FAX.: 21 994 77 94 - robbialac@robbialac.pt • www.tintasrobbialac.pt 

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 
LINHA VERDE TEL.: 800 200 725  FAX: 800 201 378 
Tintas Robbialac, S. A. com sede em Vale de Lide - Sacavém • NIPC e C.R.C. de Loures - No 504 426 982 • Capital Realizado € 25 000 000,00

Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema
de Gestão Integrado da Qualidade, implementado 
na fabricação e comercialização de Tintas, Vernizes 
e Argamassas de acordo com a ISO 9001 e 
Ambiente e Segurança implementado na fabricação 
de Tintas, Vernizes e Argamassas
de acordo com a ISO 14001 e OSHAS 18001.www.tintasrobbialac.pt 

Uma empresa do Grupo


