König
Kerami‐Fill®

(Kö 149)

Toepassing




Productgegevens

Voor repara es van oppervlakte‐ en kantschades in kera‐
miek, vloertegels (mat tot hoogglans), natuur‐ en hardsteen
(mat).
Melamine (keuken) werkbladen.
Binnen en buiten te gebruiken.

Hi ebestendig:
Mechanische sterkte:
Kogeldrukhardheid:
Wateropname:
Overlakbaar:
Hech ng:
Opslag:

tot 2 uur bij 110°C
zeer goed
penetra e 0,1‐0,5 (mm.)
< 1%
met alle König lakken overlakbaar
goede hech ng op alle genoemde opper‐
vlakken
onbegrensd (in originele gesloten verpakking en
koel bewaren) .

Producteigenschappen









Veiligheidsadviezen

Mix van minerale wassen met kunststofdelen en speciale
vulstoﬀen.
Ingekleurd met aarde– en oxidekleuren.




Vast en belastbaar.

Verbrandingsgevaar bij verwerking.
Dit product Is niet geclassiﬁceerd in de zin van Richtlijn (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Glansgraad: mat.
Zeer goede hech ngseigenschappen.
Met andere König wasproducten mengbaar.
Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
Glanst niet op na verwerking.

Afvalverwijdering


Er zijn geen bijzondere afvalvoorschri en van kracht. Kan met
huisvuil worden afgevoerd.

Gebruiksaanwijzing
Losse, versplinterde en opstaande delen verwijderen. Schadeplaats
moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Bijpassende kleur mengen, aansluitend Kerami‐Fill® met de smelter in
de schade brengen.
Belangrijk: smeltapparaat niet te warm instellen, daar anders wasres‐
ten kunnen inbranden (verkleuring).
Het overtollige na het a oelen met de vulstofspatel transparant (Kö
161149) verwijderen. Niet met gereedschap van metaal verwijderen
(bijv. lakschaaf Kö 163000), deze laat metaalresten achter waardoor
verkleuringen optreden.
Kerami‐Fill® kan met alle wasproducten van König worden gemengd.
Exacte kleuraanpassing kan met alle König retoucheerproducten ge‐
beuren. Met de Penseelﬁx® wordt de schade tegen stof en vuil be‐
schermd en de glansgraad wordt aangepast.

Meer informa e vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informa e is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthe om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.
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