König
Lackliner PLUS (Kö 245)
Toepassing
•
•
•
•

Productgegevens

Voor het doeltreffend inkleuren van gladde oppervlakken in
hout, kunststof en metaal.

Aanbevolen verwerking:

Voor het snel en eenvoudig retoucheren van hoeken, randen,
groeven en "muizentanden".

Stofdroog:
Handvast:

Voor het nauwkeurig retoucheren van kleine onvolkomenheden.
Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten.

bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
na ca. 1-2 minuten
na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)

Lichtechtheid:
Weerechtheid:
Opslag:

goed
goed
minstens 2 jaar (in originele gesloten
verpakking en bij kamertemperatuur) .

Producteigenschappen

Veiligheidsadviezen/veiligheidsvoorschriften

•
•
•
•
•
•

Zie etiket en veiligheidsinformatieblad voor details.

•
•

Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
Fijne, dunne punt voor doelgericht gebruik.

Afvalverwijdering

Sneldrogend.
Hoge dekkracht.

Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metalen oppervlakken (niet week-PVC).
Beperkt PVC-vastheid (raam/deur afdichtingen).

•
•
•

Goede lichtechtheid en weerbestendigheid.

•

Gebruiksaanwijzing

Laat geen lak in de afvooer komen.
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 (MSDS)
of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn.
De stift voor ieder gebruik voor ca. 10-20 sec. goed schudden. De
roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om
knoeien te verhinderen, moet de stift ontlucht worden. Neem de dop
van de stift en de stift met de punt naar boven (het beste in een doekje) houden. Door kort te knijpen in “P” wordt de stift hoorbaar ontlucht.
De stift met de punt naar beneden houden om de punt te activeren.
Door voorzichtig te knijpen in “P” wordt de punt langzaam met lak
gevuld. Eventuele overvloedige lak aan een doek afvegen. Retoucheer
met snelle streken. Bij gebruik buiten, werk met dikkere lagen. Niet
gebruiken in de afdichtingszone van ramen en deuren. Als de lak niet
meer dekkend uitvloeit, knijpt u nogmaals in “P”. Plaats de dop terug
na gebruik.
Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijke plaatsen
(hoeken, nauwe plaatsen) nauwkeurig werken. Aangedroogde punten
kunnen in N.C.-verdunning worden uitgewassen. Indien de stift voor
langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentafscheiding in de punt,
dan een nieuwe punt nemen. Voor meer informatie zie gebruiksaanwijzing.

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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