König
Acryl Super Hoogglans ( Kö 353000 )
Toepassing

Productgegevens



Droogtijden bij kamertemperatuur van 20°C.
Stofdroog:
na 5-10 minuten
Handvast:
na 20 minuten
Verbruik:
de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat
bij een eenmalige opbrengst voor ca. 2 m².
Opslag:
minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking




Voor het kleinschalig, hoogglanzend nalakken van profielen,
ramen, kanten etc.
Speciaal geschikt voor reparaties van hoogglanzende muziekinstrumenten van hout.
Binnen als buiten te gebruiken.

en staande bij kamertemperatuur) .

Producteigenschappen






Veiligheidsadviezen

Geproduceerd op acrylbasis.
Transparante lak.
Geschikt voor opbouw van zeer dunne laklagen.
Goede hechtingseigenschappen.
Slechts beperkt PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).

Gebruiksaanwijzing
Spuitbus voor gebruik goed schudden en ventiel kort doorspuiten. Voor
gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting
testen. Spuitafstand ca. 40 cm. Oppervlakken moet schoon en vetvrij
zijn. Lak kan in meerdere dunne lagen aangebracht worden. Tussen het
aanbrengen van een laklaag ca. 10 minuten wachten om de lak te laten
uitdampen. Terugkerende spuitnevel kan men verwijderen met Polijstpasta “fijn”.












Irriterend.
Irriterend voor de ogen, huid en ademhalingsorganen.
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.
Uitreksel 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 160505 Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr.
160504 vallen - 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 om uw toepassing
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen

