König
Hechtprimer (Kö 313700)
Toepassing




Productgegevens

Grondlak voor het verbeteren van de lakhechting op verschillende kunststoffen (PP, PVC, POM etc.) en metalen in combinatie met König kleur– en blanke lak systemen.
Om de lakhechting te verhogen op König vulstoffen bij mechanische belasting.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Verbruik:
Overlakbaarheid:
Opslag:

na ca. 5-10 miinuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte).
de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat
bij eenmalige opbrengst voor ca. 4 m².
met alle König lakken
minstens 1 jaar (in gesloten originele
verpakking en staande bij kamertemperatuur) .

Producteigenschappen





Droging:

Veiligheidsadviezen

Fysiek drogend systeem.
Eenmalige opbrengst is voldoende.
Glansgraad uitstraling: mat.
Sneldrogend.

Gebruiksaanwijzing
Goed schudden en ventiel kort vrij spuiten. Voor gebruik op een onopvallende plaats de verdraagzaamheid van de lak en hechting testen. Bij
kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken
spuiten.
Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorreinigen. De
hechtprimer niet te dun aanbrengen. Na 5-10 minuten is de hechtprimer droog, te herkennen aan een gelijkmatige matte uitstraling. Daarna direct overlakbaar. Overtollige hechtprimer eraf polijsten bijv. met
correctieoplosser (Kö 711) verwijderen.










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 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 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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