König
Kleurstift

(Kö 210)

Toepassing




Productgegevens

Voor het doorschijnend inkleuren van lichte oppervlaktebeschadigingen in meubelen en interieurs.
Voor het gekleurd voorwerken en retoucheren bij oppervlaktereparaties.
Alleen binnen te gebruiken.




na 1-2 minuten
na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van
kamertemperatuur en laagdikte)

Waterbestendigheid:
Hechting:
Overlakbaarheid:
Opslag:

Producteigenschappen




Stofdroog:
Handvast:

goed
zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op
UV-geharde laksystemen of poederlak
probleemloos, voor zover bekend
minstens 2 jaar (in originele gesloten
verpakking en bij omgevingstemperatuur) .

Sneldrogend.
Wis- en watervast.

Veiligheidsadviezen

Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.



Met alle König blanke lakken overlakbaar.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

De kleurstift is met iedere König colortinctuur (Kö 220) na te
vullen.

Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwijdering

Gebruiksaanwijzing
Direct na de opbrengst van de kleur met een schone vingertop of tricot
de nog vochtige kleur wat vervagen om zo een lichte overgang te
krijgen. Indien de kleur al gedroogd is, overgangen of de teveel aangebrachte kleur met lakslijpwol door licht te wrijven te verwijderen.
Bij zuigende of ruwe oppervlakken, deze eerst met spuitbus König
grondlak universeel (Kö 312) isoleren, om zo het diepe indringen van
de kleur in de houtvezels te vermijden.
Zeer gladde oppervlakken met fijne lakslijpwol (Kö 413) iets opruwen of
eerst met spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336300-340300) licht
spuiten zodat de kleur beter hecht.
Na gebruik de dop met een hoorbare “klik” weer op de kleurstift plaatsen om uitdroging te voorkomen. De punt zal bij gebruik slijten. Deze is
te verwisselen voor een nieuwe.
Indien nodig kan de glansgraad met spuitbus König aanzetloos PLUS
worden aangepast.





Niet in gootsteen werpen.
Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil
meegeven.
Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere
gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.

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 om uw toepassing
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.
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