
10 TIPS VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN DE SPUITBUS 

 
 

1.Gebruiksaanwijzing  
Alleen verwerken bij .... 
‐ een omgevingstemperatuur van 18‐20° C  
‐ een luchtvoch gheid lager dan 65%    
‐ een temperatuur vanaf 15°C op droge oppervlakken 
‐ beschermen tegen de zon  
2. Voor gebruik schudden  
Spuitbus voor gebruik ca. 30 sec. goed schudden. De kogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. Omdat ma eringsmiddel/kleurpigmenten zich 
op de bodem vast kunnen ze en, moet de spuitbus bijv. in de hand met de bodem naar boven en jdens het goed schudden tegen de ge‐
opende hand “geslagen" worden. 
3. Goede temperatuur van spuitbus en inhoud  
Te koude spuitbussen kunnen voor gebruik ca. 3‐5 minuten verwarmd worden in bijv. een waterbad bij een temperatuur van max. 30° C. Als 
er geen hulpmiddelen aanwezig zijn kunt u gebruik maken van uw lichaamstemperatuur (bijv. in jas‐ of broekzak steken).  
4. Proefspuiten  
Spuitbeeld:  
Vóór gebruik kort spuiten op bijv. karton om na te gaan of de spuitbus het gewenste spuitbeeld gee .  
Hech ng/verdraagzaamhe1d:  
Vanwege de diversiteit in oppervlakmaterialen verdient het aanbeveling de uitwerking (hech ng, inwerking enz.) op een niet zichtbare 
plaats vooraf te testen.  
5. Verwerking op het te behandelen oppervlak  
Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (kort schuren en schuurstof voor het spuiten verwijderen). Vetvrij 
maken met König correc eoplosser.  
6. Spuitafstand  
Aanbrengen van een laklaag/ repara e ca. 30‐40 cm.  
Let op: het 'leegspuiten" van de s jgbuis is door de nieuwste techniek niet meer noodzakelijk!  
7. Spuitkopjes  
Normaal zijn alle König spuitbussen met de daarvoor bestemde spuitkopjes uitgevoerd. De kleuren van de spuitkopjes hebben de volgende 
betekenis:  
zwart = gronden  
grote spuitopening ‐ maximale materiaaluitstoot  
rood = dekkende en blanke lak  
middelgrote spuitopening‐ gemiddelde materiaaluitstoot  
geel = aanzetloze en transparant aangekleurde lak  
kleine spuitopening‐ minimale materiaaluitstoot  
8. Verstopping van het spuitkopje  
Indien het spuitkopje verstopt is, dit verwijderen en in de verdunning leggen of op een spuitbus vlekweg PLUS ze en en open spuiten. Bij 
gepigmenteerde lak kan door het niet schudden het kleurpigment aan de s jgbuis vast gaan zi en (dan is de spuitbus niet meer bruikbaar).  
9. Opslag  
Spuitbussen staande opslaan. zodat zeker is dat het ma eringsmiddel/kleurpigment het gewenste resultaat levert. Opslaan bij kamertem‐
peratuur.  
10. Bescherming van het milieu  
Spuitproducten van König worden onder gebruik van hoogwaardige grondstoffen en met zo weinig mogelijk gevaarlijke oplosmiddelen ge‐
produceerd. GezondheidschadeliJke bindmiddelen worden bij König niet gebruikt. Recepturen worden volgens de dan geldige we en aan‐
gepast. Zie voor veiligheidsaanwijzingen op de spuitbussen.  


