
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor fijn retoucheerwerk met een penseel. 

 Voor het voorretoucheren bij het vullen van krassen en gaten 

met König vulstoffen. 

 Van doorschijnend tot dekkend. 

 Geschikt voor alle hout- en decoroppervlakken. 

 Zowel binnen als buiten te gebruiken. 

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 
 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080112 - 

Kleur- en lakafval, met uitzondering van datgene dat onder 
080111 valt – afgevoerd worden.  

 Gepigmenteerde deklak op acrylbasis in vaste vorm. 

 Hoge dekkracht. 

 Overlakbaar. 

 Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlak-

ken (m.u.v. niet weekmaker-PVC). 

 Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende 

laagdikte). 

 Glansgraad zijdemat. 

 Kleuren zijn onderling mengbaar. 

 
N.C.-verdunning (Kö 710) met de pipet direct op de gekozen kleur 
druppelen. Aansluitend met de penseel de kleur in het napje oplossen 
en eventueel met andere kleuren in de binnenkant van de deksel of op 
het separatie doorzichtig folie de gewenste kleur mengen. Altijd met de 
basiskleur beginnen en aansluitend de nerven met fijne strepen en 
punten natekenen. Niet te nat werken. 
Met König spuitbus aanzetloos PLUS wordt de gerepareerde schade 
beschermd en de glansgraad wordt eventueel aangepast. 
Voor buiten met König spuitbus blanke lak acryl ter bescherming ge-
bruiken. 
 

König                  

Houtretouche (Kö 250)   
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

 
Vorm:   droge lak 
Lichtechtheid:  goed 
Weerbestendigheid: goed  
Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en bij kamertemperatuur) . 

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


