König
Blanke lak met structuureffect
Toepassing






(Kö 348000)

Productgegevens

Transparante spuitlak voor het aanpassen van de (parel)
oppervlaktestructuur na reparatie en retoucheerwerk.
Te gebruiken op lak-, decor-, en kunststof oppervlakken met
een overeenkomstige parelstructuur oppervlak
(aanrechtbladen, raamfolie, automobielinterieur etc.).
Voor het aanzetloos spuiten van kleine onderdelen.
Voor het verzegelen (beschermen) van reparaties.

Stofdroog:
Handdroog:
Verbruik:
Lichtecht:
Weersbestendig:
Opslag:

na ca. 10-15 minuten.
na ca. 20 minuten (afhankelijk van ruimtetemperatuur en laagdikte).
400 ml. is bij eenmalige opbrengst voldoende voor ca.
2m² oppervlakte.
goed.
goed.
minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en staande
bij kamertemperatuur).

Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen






Veiligheidsadviezen
Geproduceerd op acrylbasis.
Sneldrogend.
Goede hechting op veel lak- en kunststofoppervlakken (niet
op weekmaker-PVC).
Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende
laagdikte).
Met PF-deklak overlakbaar.

Gebruiksaanwijzing









Zeer licht ontvlambaar.
Houder staat onder druk.
Voor blootstelling aan de zon en temperaturen boven 50°C
beschermen.
Niet spuiten in de richting van vlam of gloeiend voorwerp.
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
Niet in de ogen spuiten.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.
Spuitbus voor gebruik goed schudden (de roerkogels moeten hoorbaar
zijn) en de spuitkop kort doorspuiten. Op een niet zichtbare plaats de
verdraagzaamheid en de hechting van de lak testen. Oppervlakte moet
schoon, stof- en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (licht schuren
en schuurresten verwijderen).
Lak dun aanbrengen. Spuitafstand ca. 30-40 cm. Bij kamertemperatuur
verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij kozijnen
en deuren niet op de afdichtingsranden (rubbers) spuiten. Indien men
bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat
bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat “oplicht” - na het drogen
van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn. Bij staande
oppervlakken meerdere dunne spuitlagen aanbrengen, daarbij wel
altijd tussen de lakopbrengsten de lak ca. 10 minuten laten uitdampen.
Spuitnevel na droging met König lakdoek (Kö 421 000) verwijderen. Bij
het overlakken met PF-deklak alleen licht nevelen omdat anders de
structuur dicht loopt.

Afvalverwijdering



Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften
afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de
verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 Aerosolen die 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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