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Al meer dan 25 jaar is Hammerite marktleider in metaal bescherming. Hammerite biedt de meest 

intelligente technologie voor de herstelling, decoratie en bescherming van alle metaal. Het resultaat is een 

assortiment met metaal lakken en primers van de allerhoogste kwaliteit. Van balustrades tot radiatoren, van 

hekken tot garagepoorten, of het nu gaat om een restauratie of een kleine opknapbeurt, Hammerite staat 

garant voor een perfecte afwerking – van de eerste keer goed, in een oogwenk. Met Hammerite kan 

metaal generaties meegaan.

Hammerite biedt een ijzersterke bescherming tegen: 

Water Zonlicht Vorst Roest Krassen

onze technologie is ijzersterk
Al jaren beschermt onze technologie gebouwen, bruggen, containers en zelfs schepen in binnen- en 

buitenland. Enkele gerealiseerde projecten:

1. Oakland Bay Bridge in San Francisco 2. Verbeke Foundation, België 3. Marine-industrie
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SpECIAAL vooR METAAL

1 2

3



Versla roest met Hammerite
Door hun zeer sterke hechting en geoptimaliseerde viscositeit kunnen de metaal lakken van 

Hammerite direct over roest worden aangebracht, dus zonder primer of grondlaag. Op deze 

manier wordt een substantiële barrière gecreëerd die zuurstof en water weg houdt van de 

ondergrond. Bovendien worden zelfs scherpe randen perfect gedekt.

In één dag
De unieke Hammerite Metaallak met geavanceerde technologieën ontwikkelt snel een harde, 

ondoordring bare film die superieure kras- en slijt vastheid garandeert. Het aanbrengen van 

een volgende laag kan al na 4 uur, zodat je de verfklus kan voltooien in slechts één dag.

Optimale bescherming tegen roest dankzij  
Hammerite DUALTECH
Door het waterafstotende effect van de Hammerite Metaallakken Direct-Over-Roest krijgt 

vocht geen kans. Regendruppels parelen van het oppervlak af. Tegelijkertijd blokkeren de 

antiroest-eigenschappen van de lak alle roestvorming. Hierdoor biedt Hammerite een 

dubbele bescherming (DUALTECH), zowel water afstotend als roestwerend.

4 u
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Klassieke metaalverf
(grondlaag – tussenlaag - afwerkingslaag): 
regendruppels blijven op het oppervlak

HAMMERITE  
Direct-Over-Roest Metaallak  
met DUALTECH bescherming

HAMMERITE DUALTECH  
Regendruppels parelen van het oppervlak af

Metaal

Roest



Hammerite kan op elke metalen ondergrond worden 
aangebracht
Metaal kan worden onderverdeeld in ferrometaal en non-ferrometaal. Ferrometaal bevat ijzer, non-

ferrometaal niet. Om roestvorming te vermijden of bestaande roest te verwijderen, is het belangrijk om de 

juiste ondergrond te bepalen. Met behulp van een magneet kun je gemakkelijk nagaan of de ondergrond 

al dan niet een ferrometaal is. IJzerhoudend metaal zal de magneet immers meteen aantrekken.

Ferrometalen
Dankzij de speciale formule kunnen de Hammerite Metaallakken rechtstreeks 

op nieuw, oud of eerder geschilderd ijzer of staal worden aangebracht. Het 

aanbrengen van een primer of grondlaag is niet noodzakelijk.

Non-ferrometalen
Voor een optimaal resultaat, breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro Metaal Primer aan. Na twee uur 

kan deze overschilderd worden met Hammerite Metaallak. In plaats van Hammerite Metaallak kan je ook 

Hammerite Direct Aluzinc gebruiken, zonder primer.
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Staal

Aluminium Koper Gegalvaniseerd staal Messing

TAL VAN KLEUREN  
OP DE MENGMACHINE

De Hammerite metaallakken zijn beschikbaar op de mengmachine.  

Maak je keuze uit tal van tinten, waaronder RAL en Levis kleuren.

Vraag raad aan je verkoper.
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Buiten
Hammerite Metaallakken zijn uitstekend geschikt voor het beschermen en decoreren van alle metalen 

buitentoepassingen zoals hekken, relingen, buitenverlichting, metalen afvoerbuizen en dakgoten.

Spuitbus
Op moeilijk bereikbare plaatsen gebruik je Hammerite Metaallak  

in spuitbus, een snelle en handige oplossing !

TIP

TOEPASSINGEN
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In en rond de garage
Hammerite Metaallakken drogen snel en zijn zeer corrosiewerend. Hierdoor zijn ze ideaal voor het gebruik 

op metaal in en rond de garage. Gebruik Hammerite op aanhangwagens, garagepoorten, lantaarns en zelfs 

fietsen.

Garagepoorten
Garagepoorten zijn meestal uit non-ferro metaal, 

gebruik Hammerite Direct Aluzinc zonder primer  

of grondlaag, of breng eerst 1 laag Hammerite  

Non-Ferro Metaal Primer alvorens af te werken  

met een Hammerite Metaallak. 

TIP
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In de tuin
Met de Hammerite Metaallakken zien tuinmeubelen, bloembakken en andere metalen voorwerpen er als 

nieuw uit! Bescherm een barbecue met de Hammerite Hittebestendige Lak, deze is bestand tegen 650°C.

Binnen
Geef je radiatoren een nieuw leven met Hammerite. De radiator lakken van Hammerite zijn vocht- en 

warmtebestendig.

Voor een bijzondere afwerking
gebruik Hammerite Metaalvernis of  

Hammerite Aluminium.

TIP
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Hoe Hammerite Metaallak gebruiken?
In 3 eenvoudige stappen!

Verwijder loszittende roest-

deeltjes of afschilferende verf 

met een staalborstel of grof 

schuurpapier.

Verwijder vuil en vet met 

Hammerite Metaalontvetter.

Breng twee lagen Hammerite 

Metaallak aan. Wacht 4 uur 

tussen beide lagen.

1 2 3
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Zeer sterk verroest metaal?
De Hammerite Metaallakken kunnen technisch gezien rechtstreeks op roest aangebracht 

worden, zelfs op zeer sterk verroeste oppervlakken. Voor een esthetisch perfect eind resultaat 

wordt geadviseerd om eerst Hammerite Primer Nr. 1 aan te brengen en daarna Hammerite 

Metaallak.

 
Non-ferro metaal?
Breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro Metaal Primer aan alvorens af te werken met 

Hammerite Metaallak. Of gebruik Hammerite Direct Aluzinc zonder primer of grondlaag.

 
Spuitbus?
Wens je een perfect egale, gladde decoratieve afwerking, dan gebruik je best een spuitbus. 

Spuitbussen zijn ideaal voor kleinere oppervlakken en/of met borstel of rol moeilijk bereikbare 

plaatsen. Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng meerdere dunne lagen aan met 

telkens 15 à 30 minuten tussentijd.



Direct Over Roest Metaallak
Hammerite Direct Over Roest Metaallakken zijn decoratieve metaallakken. 

De DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming dankzij zijn  

waterafstotende én roestwerende werking. Geschikt voor alle ferro-metalen.

•	 8	jaar	roestbescherming

•	 Direct	over	roest:	zonder	primer	of	grondverf

•	 Waterafstotend	en	roestwerend

•	 Weersbestendig

•	 Op	solventbasis

•	 Beschikbare	kleuren:	zie	kleurenkaart	p.	20	en	21

•	 250ml,	400ml	(spuitbus),	750ml	en	2,5l

Beschikbaar in hoogglans, zijdeglans, hamerslag en structuur
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METAALLAK



METAALLAK HOOGGLANS

METAALLAK HAMERSLAG

METAALLAK ZIJDEGLANS

METAALLAK STRUCTUUR

Voor gebruik op non-ferrometalen
breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro  

Metaal Primer aan. 

TIP
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Metaallak Mengmachine
Hammerite Metaallak Mengmachine is een primer en metaallak in één, aankleurbaar op de mengmachine. 

Geschikt voor alle ferro-metalen.

•	 Roestwerende	primer	en	lak	in	één

•	 Direct	over	roest

•	 Eenvoudig	te	gebruiken

•	 Waterafstotend	en	roestwerend

•	 Op	solventbasis

•	 Beschikbaar	in	tal	van	tinten,		

	 waaronder	RAL	en	Levis	kleuren

•	 Hoogglans	en	zijdeglans	

•	 500ml	en	1l

Metaallak Direct Aluzinc
Hammerite Metaallak Direct Aluzinc is een decoratieve roestwerende 

lak met een speciale 2-in-1 formule voor non-ferro metalen zoals 

aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrij staal en zink.

•	 Direct	over	non-ferro	metaal,	zonder	primer	of	grondverf

•	 5	jaar	roestbescherming

•	 Uitstekende	hechting

•	 Op	solventbasis

•	 Hoogglans

•	 Beschikbare	kleur:	zilver

•	 750ml
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Metaallak Aluminium
Hammerite Metaallak Aluminium geeft een aluminium uitstraling  

aan metaal. Geschikt voor alle soorten ferro-metalen.

•	 8	jaar	roestbescherming

•	 Direct	over	roest:	zonder	primer	of	grondverf

•	 Stopt	het	roestproces

•	 Weersbestendig

•	 Op	solventbasis

•	 400ml	(spuitbus)

Metaallak Mat Zwart
Hammerite Metaallak Mat Zwart is een decoratieve roestwerende  

matte metaallak. Geschikt voor alle soorten ferro-metalen.

•	 8	jaar	roestbescherming

•	 Direct	over	roest:	zonder	primer	of	grondverf

•	 Stopt	het	roestproces

•	 Weersbestendig

•	 Op	solventbasis

•	 400ml	(spuitbus)
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Geef radiatoren een nieuw leven
Hammerite Radiatorlak is een lak speciaal voor  

radiatoren en warmwaterleidingen.

•	 Slijtvast

•	 Verkleurt	niet

•	 Sneldrogend

•	 Warmtebestendig

•	 Pot:	op	waterbasis,	spuitbus:	op	solventbasis

•	 Beschikbare	kleuren:	zie	kleurenkaart	p.	21

•	 250ml,	400ml	(spuitbus)	en	750ml
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RADIATORLAK



Bescherm metalen voorwerpen die extreem verhit worden  
(tot 650°C!) zoals een barbecue
Hammerite Hittebestendige Lak is een tot 650°C hittebestendige 

lak, speciaal ontwikkeld voor metalen voorwerpen die extreem 

verhit worden (bijvoorbeeld open haard, kachelpijp, barbecue, 

vuurkorf, uitlaat, motorblok).

•	 Duurzame	bescherming,	hittebestendig	tot	650°C

•	 Zonder	primer	of	grondverf

•	 Extreme	hechting,	voorkomt	afbladderen

•	 Sneldrogend	en	roestwerend

•	 Op	solventbasis

•	 Beschikbare	kleuren:	zie	kleurenkaart	p.	21

•	 400ml	(spuitbus)
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HITTEBESTENDIGE LAK



Verzink metaal of verfraai het met een aangepaste vernis.

Metaalvernis
Hammerite Metaalvernis is een transparante metaalbeschermer, 

ideaal om onbehandeld metaal te beschermen zonder de uitstraling 

van het metaal te verliezen. Geschikt voor ferro metalen.

•	 Direct	over	roest:	zonder	primer	of	grondverf

•	 Eenvoudig	te	verwerken

•	 Kleurloze	hoogglans

•	 Sneldrogend

•	 Op	solventbasis

•	 400ml	(spuitbus)

Zinkspray
Hammerite Zinkspray is een hoogwaardige roestwerende metaal-

beschermer, op basis van 95% puur zinkpoeder en zinkfosfaat.

•	 Geschikt	voor	het	verzinken	van	alle	soorten	metaal		

	 voor	een	optimale	bescherming	tegen	roest

•	 Droogt	snel

•	 Decoratief	en	beschermend

•	 Op	solventbasis

•	 Beschikbare	kleur:	grijs

•	 400ml	(spuitbus)
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SPECIALE TOEPASSINGEN



Behandel zeer zware roest, ontvet metaal en gebruik de juiste borstelreiniger.

Verdunner & Borstelreiniger 
Hammerite Verdunner & Borstelreiniger is onmisbaar bij het gebruik 

van de Hammerite Metaallakken. Door de unieke formule kunnen 

de lakken alleen met de speciale verdunner worden verdund. 

Gebruikte borstels en andere benodigdheden kunnen enkel met dit 

product schoongemaakt worden.

•	 Uitstekende	kwaliteit

•	 Werkt	snel	en	grondig

•	 Op	solventbasis

•	 250ml	en	1l

Metaalontvetter 
Hammerite Metaalontvetter is een ontvettend reinigingsmiddel om 

metalen te reinigen en te ontvetten voor ze geschilderd worden. 

•	 Verbetert	de	hechting	van	metaallak

•	 Verwijdert	stof,	vet	en	vuil

•	 Geschikt	voor	onbehandeld	en	reeds	geschilderd		

	 metaal

•	 Op	waterbasis

•	 500ml

Roestomvormer  
Hammerite Roestomvormer is speciaal ontwikkeld om roest 

in 15 minuten om te vormen in een stevige ondergrond.

•	 Ideaal	voor	kleine	beschadigingen	en	krassen

•	 Verbetert	de	hechting	van	de	afwerkingslaag

•	 Zet	roest	in	15	minuten	om

•	 Op	waterbasis

•	 250ml
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VOORBEHANDELING  
EN HULPMIDDELEN



Extreem roestwerende primers voor ferro of non-ferro metalen.

Non-ferro Metaal Primer
Hammerite Non-ferro Metaal Primer is een watergedragen primer 

geschikt voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd 

metaal, roestvrij staal, chroom, koper en zink. Binnen en buiten 

toepasbaar en overschilderbaar met Hammerite Metaallak.

•	 Uitstekende	hechting

•	 Sneldrogend

•	 Duurzame	bescherming

•	 Reukarm

•	 Op	waterbasis

•	 500ml

18

PRIMERS

Roestverwijderaar
Hammerite Roestverwijderaar brengt het onbehandelde metaal 

opnieuw tevoorschijn.

•	 Veilig	en	grondig

•	 Ideaal	voor	verticale	oppervlakken

•	 Tast	geschilderde	ondergronden	niet	aan

•	 In	gelvorm

•	 Op	waterbasis

•	 225ml



Menie  
Hammerite Menie is een extreem roestwerende grondverf voor 

ijzer en staal. Binnen en buiten toepasbaar en overschilderbaar met 

Hammerite Metaallak.

•	 Duurzame	bescherming

•	 Extreem	roestwerend

•	 Uitstekende	hechting

•	 Op	solventbasis

•	 500ml

Nr. 1 Antiroest primer
Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer is de meest effectieve, 

beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal. 

Binnen en buiten toepasbaar en overschilderbaar met Hammerite 

Metaallak.

•	 Stopt	en	weert	roest

•	 Uitstekende	hechting,	zelfs	op	roest

•	 Goed	vullend	vermogen

•	 Op	solventbasis

•	 250ml	en	500ml
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TIp
Boodschappenlijstje
voor je aan de verfklus begint, denk aan ...

•	 Staalborstel

•	 Grof	schuurpapier

•	 Borstel

•	 Doek

•	 Hammerite	Ontvetter

•	 Hammerite	Verdunner	&	Borstelreiniger



Hammerite Metaallak Hoogglans

Wit

Rood

Goud

Zwart

Zilvergrijs

Bruin

Grijs

Donkerblauw

Gebroken wit

Donkergroen

Hammerite Metaallak Zijdeglans

Wit

Donkergroen

RoodZilvergrijsGrijs

Zwart

Gebroken wit

Donkerblauw

Hammerite Metaallak Hamerslag

Wit

Bruin

DonkerblauwDonkergroenKoper

Zwart

Zilvergrijs

Donkergrijs
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kLEURENkAART



Hammerite Metaallak 
Aluminium

Aluminium

Hammerite Metaallak  
Mat Zwart

Mat Zwart

Hammerite Metaallak Structuur

Natuurlijk wit

Leizwart

NachtblauwSaliegroenMetaalgrijsGeborsteld metaal

Hammerite  
Direct Aluzinc

Zilver

Hammerite Radiatorlak

21

N
ie

t a
lle

 k
le

ur
en

 z
ijn

 in
 a

lle
 v

er
pa

kk
in

ge
n 

ve
rk

rij
gb

aa
r.

O
m

w
ill

e 
va

n 
he

t d
ru

kp
ro

ce
s 

ku
nn

en
 d

e 
af

ge
be

el
de

 k
le

ur
en

 a
fw

ijk
en

 v
an

 d
e 

w
er

ke
lij

ke
 k

le
ur

en
.

Hammerite  
Hittebestendige Lak

Grijs ZwartZilvergrijs

Wit ZilverRAL 9010RAL 9001

Tal van kleuren op de mengmachine
Vraag raad aan je verkoper. 
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www.hammerite.be

0800-32.000

Voor meer info kan je terecht 
op het gratis nummer

of surf naar

Omwille van het drukproces kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.
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