
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het verdunnen van König blanke en kleurlakken.  

 Voor het transparanter instellen van König Fehlerex (Kö 240). 

 Voor het oplossen van König houtretouche (Kö 250). 

 Voor het reinigen van gereedschap (penseel, spuitpistool 

etc.). 

 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.  

 Aromatenvrij. 

 Hoge oploskracht.  

 
Verdunnen: 
N.C.-verdunning langzaam door de te verdunnen lak roeren. Over de 
hoeveelheid verdunning gelieve het etiket van de lak te raadplegen. 
Afzwakken van de kleur: 
Fehlerex (Kö 240) en N.C.-verdunning op een mengplateau aanbrengen 
en zodanig vermengen totdat de kleur de gewenste transparantheid 
heeft. 
Houtretouche (Kö 250): 
N.C.-verdunning met een pipetje direct op de kleur laten druppelen en 
met een penseel de kleur vloeibaar maken voor verwerking. 
Reiniging: 
N.C.-verdunning in een aparte oplosmiddelbestendige beker doen en 
het gereedschap daarin reinigen. Retoucheerpenselen na de reiniging 
direct drogen en opnieuw in zijn oude vorm brengen. Bij gebruik van 
een tricot met N.C.-verdunning altijd handschoenen dragen. 

König              

N.C.-verdunning (Kö 710)  
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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. 

 Irriterend. 

 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 


