König
Vlekweg PLUS

(Kö 319)

Toepassing



Productgegevens

Voor het verwijderen van grauwsluier, water- en alcoholvlekken op N.C.-oppervlakken.

Verbruik:

Mobiel spuitsysteem voor snelle reparaties ter plaatse.
Drijfmiddel:
Opslag:

Producteigenschappen

de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat
bij eenmalige kruislingse behandeling voor
ca. 2 m².
dimethylether (dme)
minstens 2 jaar (in gesloten originele
verpakking en staande bij kamertemperatuur) .

Vlekweg PLUS is een snel reagerende lakoplosser, die direct in het N.C.lakoppervlak dringt. Hierbij wordt de laklaag opgelost en het speciale
oplosmiddel zorgt voor een compleet “nieuwe”look” van de bovenste
laklaag.

Gebruiksaanwijzing
Schudden is niet nodig (er zitten geen kogels in de spuitbus). Niet
verwerken onder een kamertemperatuur van 20°C. - dit is belangrijk
om een optimale “nieuwe” bovenste laag te krijgen.
Niet verwerken bij een luchtvochtigheid van 70%. Het oppervlak slaat
anders wit uit.
In principe op een niet zichtbare plaats proef spuiten om de verdraagzaamheid van de lak uit te testen. Gelijkmatig en “nat” spuiten.
Bij staande (verticale) oppervlakken in meerdere, dunne lagen spuiten,
om het weglopen van het oplosmiddel tegen te gaan.
Vooraf kijken of het te behandelen oppervlak schoon is, restanten zoals
vet, onderhoudsmiddel, nicotine aanslag etc. werken als een afdeklaag,
zodat het oplosmiddel niet of zelfs ongelijkmatig reageert of dat de
vervuiling zelfs in het aangetaste oppervlak kan dringen.
Reinig het oppervlak aub. met König meubelkuur (Kö 542).
Houd er rekening mee dat door de oppervlaktebehandeling met vlekweg PLUS de laklaag compleet oplost en dus los geweekt wordt. Dienovereenkomstig is er een langere droogtijd. De aangebrachte hoeveelheid is maatgevend voor de oplosreactie. In hardnekkige gevallen de
behandeling na minimaal 30 minuten herhalen.
Het behandelde oppervlak mag pas na volledige droging (2-3 uur) weer
in gebruik worden genomen.

Veiligheidsadviezen









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 Aërosolen 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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