
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

• Voor het fixeren en beschermen van reparaties die verricht 

zijn met alle König vulmiddelen en retoucheermiddelen, 
Knottec noestenvuller of Industrievulstof op gelakte opper-
vlakken. 

• Voor het aanzetloos/aanzetvrij spuiten op kleine delen van 

de oppervlakte.  

• Voor het aanpassen van de glans van reparatieplaatsen of 

schuursporen, evenals glansverschillen op gelakte oppervlak-
ken. 

• Zeer geschikt voor het beschermen van reparaties in Duropal 

XTreme mat en Formica Infinity. 

• Te gebruiken op hout, kunststof en metaal (niet gebruiken op 

geoliede en in was gezette oppervlakken).  

• Zowel binnen als buiten te gebruiken.  

 

• 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 en afgedankte chemicalien, gassen in 
drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten; gevaarlijk afval -  
afgevoerd worden.  

 

• Geproduceerd op acrylbasis.  

• Vluchtig/sneldrogend. 

• Transparante aanzetloze lak.  

• Glansgraad (meethoek 60°):  

diepmat ca. 7%, mat ca. 11%, zijdemat ca. 19%, zijdeglans ca. 
39%, glans ca. 65%.   

• Goede hechting op vele oppervlakken.   

 

Spuitbus voor gebruik ongeveer 30x schudden, de roerkogels moeten 
hoorbaar zijn en het ventiel kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet 
zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Spuitafstand 
ca. 20-30 cm. Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbe-
handelen (licht opschuren en schuurresten verwijderen).  De transpa-
rante lak aanbrengen in uniforme rechts/links bewegingen op het 
oppervlak. Indien mogelijk de lak aanbrengen in dunne lagen, zo wor-
den mooie overgangen bereikt zonder aanzetten van de lak in het 
gebied. Meerdere laklagen zijn mogelijk. 
 
 

 
3D-Effect Acryllak BE 500 
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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. 

• Zeer licht ontvlambaar.  

• Houder staat onder druk: kan openbarsten bij verhitting . 

• Veroorzaakt ernstige oogrritatie.  

• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, 

open vuur en andere ontstekingsbronnen - niet roken. 

• Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbron spuiten. 

• Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  

• Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  

• Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

• Buiten bereik van kinderen houden.  

• Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen  

boven 50°C.   

 
 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

Stofdroog:   afhankelijk van de laagdikte tussen de 30 en 
   90 seconden.  
Handdrooog:   na ca. 30 minuten.  
Opslag:    minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking 

   en staande bij kamertemperatuur) .  

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


