
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor waardebehoud van gelakte houten en met folie over-

trokken kunststof vensters en deuren.  

 Voorziet oppervlakken van nieuwe glans en verlengt de 

renoveringsintervallen. 

 Halfjaarlijks gebruik is aan te bevelen.  

 Zowel binnen als buiten te gebruiken. 

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 
 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 080120 - 

Waterige suspensies, die verven of lak bevatten, m.u.v. datgene 
wat onder 080119 vallen – afgevoerd worden.  

 Fysiek drogende lak op waterbasis. 

 Zeer eenvoudige, ongecompliceerde verwerking. 

 Snelle droging. 

 U.V.-beschermend, bestand tegen vergeling. 

 Vuil- en waterafstotende beschermingslaag. 

 Glansgraad: zijdeglans. 

 
Voor gebruik schudden. Oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij 
zijn. Eventueel met Ökoreiniger (Kö 516) reinigen. Verdraagzaamheid 
op een onzichtbare plaats testen. 
Onderhoudslak universeel niet in de zon of op verwarmde oppervlak-
ken gebruiken. Verwerkingstemperatuur 12-25°C. 
Toepassing: Giet de onderhoudslak in een vlakke bak. Onderhouds-
spons (Kö 515) of -doek in de bak dompelen en het materiaal uitge-
breid verspreiden. Daarna eenmalig in lengterichting dun natrekken, 
niet napolijsten. 
De behandelde oppervlakken zijn na enige minuten droog en na ca. 30 
minuten belastbaar. Onderhoudspons/-doek na gebruik met water 
uitwassen. 

König              

Onderhoudslak universeel  (Kö 514500)  
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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. 

 Bij aanraking met de ogen, deze grondig met water uitspoelen. 

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

 
Karakter:   Dispersielak, waterig 
Stofdroog:  na ca. 5-10 minuten 
Belastbaar:  na ca. 30 minuten 
Verbruik:   200 ml. is voldoende bij eenmalige op- 
   brengst van ca. 2-4 m² oppervlakte  
Licht- en  
weerbestendigheid: goed 
Waterbestendigheid: zeer goed 
Hechting:   zeer goed 
Elasticiteit:  Zeer goed   
Opslag:   minstens 1 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en staande bij omgevingstemperatuur)  
 

   Tegen vorst beschermen!  

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


