
Hammerite 
Max Epoxy
hladký
Rychleschnoucí email 
k nátěrům kovů chránící 
před korozí.

použití:  

všechny kovové předměty 

a plochy

(v případě nátěru barevných 

kovů nutné použít základo-

vou barvu)

přednosti: 

nová receptura

přímo na  kov

přímo na rez

ochrana na 6 let

jednoduché použití

vysoká pružnost nátěru

rychleschnoucí

složení: 

na bázi rozpouštědel s obsa-

hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez, 

barvu neřeďte, nanášejte ve 

dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m2/1 l

balení: 

0,25 l, 0,7 l, 2,5 l 

povrch:  

hladký



odstíny:

bílá stříbrná světle šedá

modrá žlutá červená

zelená tmavě zelená tmavě hnědá

černá



Hammerite
Max Epoxy 
kladívkový
Rychleschnoucí email 
k nátěrům kovů chránící 
před korozí.

použití:  

všechny kovové předměty 

a plochy

(v případě nátěru barevných 

kovů nutné použít základovou 

barvu)

přednosti: 

nová receptura

přímo na  kov

přímo na rez

ochrana na 6 let

jednoduché použití

vysoká pružnost nátěru

rychleschnoucí

složení: 

na bázi rozpouštědel s obsa-

hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez, 

barvu neřeďte, nanášejte ve 

dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m2/1 l

balení: 

0,25 l, 0,7 l, 2,5 l 

povrch:  

kladívkový



odstíny:

stříbrošedá šedá světle modrá

tmavě modrá zelená tmavě zelená

měděná hnědá černá

červená



použití:  

všechny kovové předměty 

a plochy

(v případě nátěru barevných 

kovů nutné použít základo-

vou barvu)

přednosti: 

nová receptura

přímo na  kov

přímo na rez

ochrana na 6 let

jednoduché použití

vysoká pružnost nátěru

rychleschnoucí

složení: 

na bázi rozpouštědel s obsa-

hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez, 

barvu neřeďte, nanášejte ve 

dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m2/1 l

balení: 

0,25 l, 0,7 l, 2,5 l 

povrch:  

saténový

Hammerite 
Max Epoxy
saténový
Rychleschnoucí email 
k nátěrům kovů chránící 
před korozí.



odstíny:

bílá šedá modrá

žlutá červená vínově červená

zelená tmavě zelená tmavě hnědá

černá



 Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3
140 00 Praha 4
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Produkty Hammerite byly 

vyvinuty jako speciální 

barvy na ošetření kovových 

a nekovových povrchů 

systémem přímo na rez.

Hammerite je zastoupen 

na 3 kontinentech ve více 

než 70ti zemích světa. Více 

než 35ti letá výrobní zkuše-

nost a kvalita byla oceněna 

i v ČR Státním výzkumným 

ústavem materiálu nejvyš-

ším stupněm.

Receptura Max Epoxy zajišťuje aktivní ochranu na 6 let, 

je rychleschnoucí a navíc se vyznačuje vysokou pružností 

nátěru.

Nechráněné kovy vystavené povětrnostním vlivům snadno 

korodují a u běžných nátěrových hmot platí pravidlo aplikace 

nejprve základního nátěru a poté vrstvy krycí, většinou ve 

2 vrstvách. Hammerite Max Epoxy nabízí vysoce účinné 

a úsporné řešení – nanášet nátěr přímo na rez.

Hammerite se snadno používá a nabízí velmi efektní úpravu 

povrchu, je dodáván ve třech variantách  - v kladívkovém, 

hladkém a nově také saténovém provedení.



Hammerite 
email na
radiátory
Rychleschnoucí email 
k nátěrům radiátorů.

použití:  

radiátory, horkovodní potrubí

přednosti: 

odolný proti žloutnutí

odolný vůči teplu

bez zápachu

odolný proti otěru

složení: 

na bázi rozpouštědel 

balení:

0,5 l

vydatnost:

14 m2/1 l

odstíny: 

bílý lesklý a bílý matný



použití:  

barevné kovy (pozinkovaný 

plech, měď, hliník)

přednosti: 

zlepšuje přilnavost emailů na 

neželezných kovech

stačí jedna vrstva

bez zápachu

složení: 

na vodní bázi

balení:

0,5 l

vydatnost:

16 m2/1 l

odstíny: 

šedá

Hammerite 
základová 
barva
Základní nátěr vhodný 
pod emaily Hammerite.



složení:

na bázi rozpouštědel

balení:

0,25 l, 0,5 l, 5 l

e.

Hammerite 
ředidlo
Univerzální ředidlo pro 
čištění nástrojů a k ředění 
nátěrů Hammerite.



přehled a použití produktů


