König
Hardwas mat

(Kö 147)

Toepassing

Productgegevens



Weekpunt:
Smeltpunt:
Mechanische sterkte:
Overlakbaar:
Hechting:



Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in
hout, kunststof, linoleum en TPO-folies.
Alleen binnen te gebruiken.

Opslag:

Producteigenschappen







ca. 85°C
(ISO 2207)
ca. 90°C
(DIN 51801)
goed
met alle König lakken overlakbaar
goede hechting op alle kunststoffen, zacht
en hardhout, linoleum, tpo
onbegrensd (in originele gesloten verpakking en
bij kamertemperatuur) .

Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen,
ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.

Veiligheidsadviezen

Vast en belastbaar.
Goede elasticiteit.



Zeer goede hechtingseigenschappen.
Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.

Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder
gevaarlijke stoffen.

Geen glans na verwerking.

Afvalverwijdering

Gebruiksaanwijzing
Losse en versplinterde delen verwijderen. Bij massief hout de schaderand met kantenegaliseerder (Kö 165) in nerfrichting licht indrukken,
om een lichte overgang in de oppervlakte te realiseren. Bij kunstmatige
oppervlakken de schaderand met de kantenegaliseerder naar beneden
afsteken.
Kleine hoeveelheden hardwas mat met de verwarmde punt van de
elektrische smelter (Kö 440) (stand hardwas) of gassmelter (Kö 439)
(laagste stand) afnemen en de schade vullen. Overtollig warm materiaal met de voorkant van de vulstofspatel (Kö 161500) of na afkoeling
(ca. 1 minuut) met de lakschaaf (Kö 163000) vlak verwijderen. Precieze
aanpassing van de kleur kan alleen met König retoucheerproducten
verricht worden. Met spuitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke
lak wordt de schade tegen stof en vuil beschermd resp. verzegeld en de
glansgraad wordt aangepast.



Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met
huisvuil worden afgevoerd.

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

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.
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