König
Polyester vullak

(Kö 641000)

Toepassing




Productgegevens

Voor alle met polyester gelakte meubeloppervlakken, in het
bijzonder voor pianodelen.
Voor het duurzaam en hoogwaardig vullen van deuken,
gaten, scheuren zoals afgestoten hoeken en kanten.

Opslag:

Alleen binnen te gebruiken.




zeer goed
ca. 8 minuten
transparant ca. 60 minuten, ingekleurd ca.
12‐24 uur
1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij
kamertemperatuur) .

Producteigenschappen




Mechanische vastheid:
Verwerkingstijd:
Uithardingstijd:

Veiligheidsadviezen

Geelachtige, transparante polyester reparatielak.
Bevat paraffine.
Met König retoucheerproducten in te kleuren (zie gebruiks‐
aanwijzing).
Schuur‐ en polijstbaar.
Niet als aflak geschikt.







Gezondheidsschadelijk.
Bevat styrol.
Ontvlambaar.
Irriterend voor de ogen en huid.
Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.

Gebruiksaanwijzing

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

Verwerkingstemperatuur niet onder 20°C.
Belangrijk: voor gebruik de polyester vullak bijv. in een waterbad op 28‐
30°C verwarmen en zeer goed schudden (paraffinedelen los maken).
1‐4% (gew. %) harderpasta toevoegen en roeren totdat de harder
volledig opgenomen is door de polyester vullak. Overdosering vermij‐
den. Indien de polyester vullak ingekleurd wordt met König Fehlerex
(Kö 240), colortinctuur (Kö 220) of kleurconcentraat (Kö 215) , altijd
eerst de harder toevoegen.
Voldoende polyester vullak in de schade brengen en helemaal laten
uitreageren.
De verwerkingstijd bedraagt bij kamertemperatuur ca. 5‐8 minuten.
Uitharding na ca. 60 minuten.
Voor meer informatie betreffende de verwerking en tips zie de ge‐
bruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering



Polyester vullak en harder zijn in de voorliggende vorm gevaar‐
lijk afval.
Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel EAK 080111 ‐
Kleur‐ en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere
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 aan een speciale toepassing worden aangepast.
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