König
Grondlak wit

(Kö 359000)

Toepassing

Productgegevens



Droogtijden bij kamertemperatuur 20°C
Stofdroog:
na 15-20 minuten
Schuurbaar:
na 30 minuten
Ondergronden:
massief hout, fineer, spaanplaat, multiplex
en MDF
Overlakbaarheid:
met alle König producten overlakbaar
Verbruik:
de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat
bij eenmalige opbrengst voor ca. 1 m².




Voor het dekkend vullend gronden indien corpus, binnendelen, MDF- en spaanplaat aansluitend met deklak gelakt worden.
Een mobiel spuitsysteem voor het gronden.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.

(afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond)
minstens 2 jaar (in gesloten originele
verpakking en staande bij kamertemperatuur) .

Producteigenschappen
Opslag:






Witte ingekleurde grondlak op N.C.-basis.
Fysiek drogend systeem.
Goede verbinding- en verloopeigenschappen, met uitstekende hardheid en weersbestendigheid.
Zeer goed schuurbaar.

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Spuitafstand
ca. 30 cm. Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten.
Bij liggende oppervlakken op de geschuurde en stofvrije oppervlakken
nat verlopend spuiten. Bij staande oppervlakken zijn meerdere (2-3),
niet te natte lagen aan te bevelen.
Voor het aanschuren ca. 30 minuten - al naar gelang de laagdikte - bij
kamertemperatuur laten drogen. Daarna met schuurpapier droog (Kö
414) korrel 280-400 schuren en schuurresten grondig verwijderen.

Veiligheidsadviezen










Irriterend voor de ogen.
Zeer licht ontvlambaar.
Houder staat onder druk.
Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
Niet in de ogen spuiten.
Buiten bereik van kinderen houden.

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

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 Gassen in drukhouders 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 uw toepassing van
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.
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