
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het punctueel lakken op houten en kunststof oppervlak-

ken. 

 Voor het lakken van complete kleine delen, bijv. meubel-

grepen. 

 Zowel binnen als buiten te gebruiken. 

 Lak 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.  

 Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u 

kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwer-
king in uw gemeente. 

 Blanke lak op acrylbasis. 

 Sneldrogend. 

 Transparante lak. 

 Overlakbaar met alle König retoucheermaterialen en spuit-

lakken. 

 Glansgraad: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, 

zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans 75-87%. 

 Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlak-

ken (m.u.v. niet weekmaker-PVC). 

 Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende 

laagdikte). 

 Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen). 

 Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar 

en met Penseelfix® deklak (Kö 288) goed te mengen. 

 

 
Voor gebruik goed schudden - ca. 20 seconden. De kogels moeten 
hoorbaar zijn. Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven hou-
den en door te drukken op “PRESS” wordt de stift hoorbaar ontlucht. 
Nu de punt naar beneden houden en boven een mengplateau, napje, 
papieren- of katoenen doek langzaam op “PRESS” drukken, totdat 
materiaal op de ondergrond druppelt.  
De lakdruppels op de ondergrond roeren, zodat een optimale verdeling 
van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, 
in het bijzonder bij fijne “penseel”-retouche. Bij aandroging van de 
punt, lak napompen of punt met N.C.-verdunning (Kö 710) bevochti-
gen. Na gebruik de sluitdop er weer opzetten. De te behandelen opper-
vlakte moet schoon-, vet- en siliconenvrij zijn. 
Tip: indien de stift op langere termijn niet wordt gebruikt, punt in N.C.-
verdunning reinigen. 

König                  

Penseelfix® blanke lak (Kö 268000)   
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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. 

 Licht ontvlambaar. 

 Irriterend. 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken. 

 Dampen niet inademen. 

 Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

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

 
Stofdroog:  na ca. 1-2 minuten 
Handvast:  na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van 

   kamertemperatuur en laagdikte)  
Lichtechtheid:  goed 
Weerbestendigheid: goed  
Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en bij kamertemperatuur) . 
 

    

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


