
König                      

Aanzetloos/Aanzetvrij PLUS (Kö 336300 - 340300)  

Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 

 Te gebruiken op alle lak-, decor- en kunststof oppervlakken. 

 Voor het aanzetloos/aanzetvrij spuiten op kleine delen van 
de oppervlakte. 

 Voor het aanpassen van de glansgraad. 

 Ter bescherming van reparaties.  

 Alleen binnen te gebruiken.   

 
Stofdroog:   na 5-10 minuten 
Handvast:  na 20 minuten 
Doordroging:  na 7 dagen 
Bestendigheid:  PVC-vast 
DIN 68861-1B:  chemische bestendigheid 
DIN 4102-B2:  vlamvertragend 
Schuurbaarheid:  goed  
Lichtbestendigheid: goed 
Opslag:   minstens 2 jaar (in gesloten originele   

   verpakking en staande bij kamertemperatuur) . 

 Transparante N.C.-combinatielak. 

 Formaldehyde- en aromatenvrij. 

 Goed bestendig tegen waterdamp. 

 Stofdroog na 5-10 minuten - handvast na ca. 20 minuten. 

 Geschikt voor zeer dunne laagopbouw.  

 Goede hechtingseigenschappen. 

 Goede mechanische en chemische bestendigheid.  

 
Goed schudden en ventiel kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet 
zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Oppervlak-
ken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbehandelen (licht aanschuren 
en schuurresten verwijderen). Lak /vernis dun opspuiten. Spuitafstand 
ca. 40-50 cm. Tussen de arbeidsgangen een ontluchtingstijd van ca. 10 
minuten aanhouden. 
Bij de bescherming van een reparatie waarbij gewerkt is met retou-
cheermateriaal, licht de kleur wat op - na het drogen van de lak/vernis 
komt de oorspronkelijke kleur weer terug.  
Bij staande oppervlakken werken dunne laklagen/vernislagen in het 
voordeel, daarbij tussen iedere laklaag de lak ca. 5 minuten laten 
uitdampen.  
  

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van 
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.  
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 Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften 

afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente. 

 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160505 - 

Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr. 
160504 vallen -  afgevoerd worden.  

 Zeer licht ontvlambaar.  

 Houder staat onder druk.  

 Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen. 

 Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. 

 Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen. 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.  

 Niet in de ogen spuiten. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

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

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


