
König         

AQUA vulpasta  

Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het vullen van kleine scheurtjes en open voegen van 1-3 

mm. diep.  

 Geschikt voor onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief 

hout, laminaat, MDF, metaal.   

 Alleen binnen te gebruiken - voor buiten moet worden over 

gelakt. 

Bestendigheid:   tot 100°C. 
Mechanische bestendigheid: goed 
Uithardingstijd:  bij laagdikte van 1-3 mm., 30-60 minuten. 
   Met de föhn ca. 5-10 minuten. 
Ondergrond:  onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief 
   hout, laminaat, MDF, metaal 
Overlakbaar:  met alle König lakken overlakbaar 
Hechting:   goed tot zeer goed op alle bovengenoemde 
   oppervlakken 
Opslag:   minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking 

   en bij kamertemperatuur) . 
 

  Tegen vorst beschermen!  Kleurige, romige 1-componenten pasta.  

 Alle kleuren zijn onderling mengbaar.   

 Droogtijd: ca. 30-60 minuten. 

 Hittebestendig tot 100°C. 

 
Indien een van de 11 standaardkleuren niet past, op het mengplateau 
meerdere kleuren aanbrengen en met de rode spatel de gewenste 
kleur mengen. De gemengde pasta in de schade brengen (geschikt voor 
vuldiepte 1-3 mm.). 
Let op: in 2 stappen werken. 
1. Pasta goed in de schade drukken. 
2. Plaats altijd iets overvullen (pasta enige tijd met rust laten). 
Na het drogen (droogtijd: 30-60 min. - met een föhn ca. 5-10 min.) het 
overtollige verwijderen met de lakschaaf of schuurpapier droog (korrel 
180-240) nabewerken. Bij kritische oppervlakken (gesloten poriën) met 
König microschuurlinnen korrel 1.800-12.000 (zeer fijn) naschuren.   
Met spuitbus König aanzetloos wordt de schadeplaats tegen stof en 
vuil beschermd (spuitafstand ca. 30-40 cm.). De pasta is met alle König 
lakken overlakbaar. 
Tip: bij voldoende laklagen met König blanke lak acryl (lagen vormen) is 
het oppervlak zelfs weerbestendig. 
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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 uw toepassing van 
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.  

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

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 

 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel AVV 080410 -  

Kleefstof– en afval van dichte massa met uitzondering van 
datgene die onder AVV 080409 vallen—worden afgevoerd.  

 Buiten bereik van kinderen houden.  


