
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het verwijderen van vulstofresten.  

 Voor het ontvetten van de gevulde schadeplaats vóór het 

aflakken. 

 Voor het afzwakken van te sterk aangebrachte retoucheer-

kleur. 

 Niet in gootsteen werpen. 

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven.   

 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 140603 - 

Andere oplosmiddelen en oplosmiddelen gemengd - afgevoerd 
worden.  

 Mengsel van speciale oplosmiddelen afgestemd op het König 

productassortiment. 

 
Aanbevolen hulpmiddelen: tricot en viltklosje. 
Viltklosje met enkellaags tricot overtrekken, de tricot met correctieop-
losser bevochtigen en restanten verwijderen van vulfix (Kö 130), waskit 
(Kö 140), Rexlith (Kö 150-155) (pas na 4-6 minuten na starten uithar-
den) of AQUA vulpasta (Kö A155) door licht over de schadeplaats te 
wrijven. 
Voor het ontvetten van de oppervlakte voor retoucheren/aanpassen 
van de glansgraad of voor het afzwakken van te sterk aangebrachte 
retoucheerkleur evenals voor het verwijderen van een verkeerde kleur. 
Let op: dit product werkt licht oplossend, daarom eerst het product op 
een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid van het oppervlak 
testen. 
 

König              

Correctieoplosser (Kö 711)  
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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. 

 Schadelijk voor de gezondheid.  

 Schadelijk voor het milieu. 

 Licht ontvlambaar 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.  

 Dampen niet inademen. 

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

 
Kleur:     blank-transparant 
Opslag:   onbegrensd (in originele gesloten  

   verpakking en staande bij kamertemperatuur) . 
 

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


