TECHNICKÝ LIST - CZ
KÖNIG Color-Stift Kö 210 – Mořící retušovací fix (Barevná tužka)
Oblasti použití
• pro zabarvení lehce poškozených povrchů nábytku a interiérů
• pro zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a fólie
• pro snadné zabarvení jemných škrábanců, dokreslení tmavých fládrů atd.
• vhodné pro vnitřní prostředí
Vlastnosti výrobku
• rychleschnoucí
• odolný vůči vodě a běžné údržbě nábytku
• vysoká krycí schopnost
• dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a dřevěné povrchy
• lze přelakovat všemi laky od značky König
• fix Kö 210 lze doplnit tinkturou Kö 220
Způsob použití
Mořící fix používejte jako běžný fix. Pokud chcete dosáhnout jemných barevných přechodů, tak lehce
rozetřete ještě mokré mořidlo bavlněným hadříkem. Pokud je mořidlo již zaschlé, lze zjemnit barevný
přechod ocelovou brusnou vlnou na lak. U savých nebo surových povrchů před aplikací fixem místo
přestříkejte nejdříve bezbarvým základovým lakem ve spreji Universalgrund Kö 312, aby se zabránilo
hloubkovému vsáknutí mořidla z fixu do dřevního vlákna. U velmi hladkých lakovaných povrchů
nejprve opravované místo lehce přebruste ocelovou brusnou vlnou 000 nebo jemně přestříkejte
transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS 336 až 340 (dle stupně lesku), aby mořidlo
lépe přilnulo k povrchu. Po použití nasaďte zpět na fix ochranné víčko, aby bylo slyšitelné cvaknutí.
Tímto se zabrání vyschnutí fixu. Opotřebovaný hrot fixu lze vyměnit za nový hrot č. EB2275.
V případě potřeby úpravy stupně lesku provedené opravy fixem lze toto místo přestříkat
transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS v příslušném stupni lesku č. 336 až 340.

Technické údaje
Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty
Stálost proti otěru: po 5 minutách (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)
Odolnost vůči vodě: dobrá
Přilnavost: velmi dobrá, s výjimkou PE / PP, podmíněně dobrá na UV tvrzených lacích a práškových
barvách
Přelakování: bezproblémové
Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě

Bezpečnostní pokyny
Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Zpracování odpadu
Nesmí se dostat do kanalizace.
Nekontaminované a úplně vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.
Zbytky materiálu mohou být recyklovány podle zákona o odpadech č. AAV 080111 Odpadní barvy a laky obsahující organ. rozpouštědla. S vyprázdněným obalem nakládejte
jako s nebezpečným odpadem.

TECHNICKÝ LIST - SK
KÖNIG Color-Stift Kö 210 – Moriaca retušovacia fixka (Farebná ceruzka)
Oblasti použitia
pre zafarbenie ľahko poškodených povrchov nábytku a interiérov
pre zafarbenie povrchov z materiálov ako je drevo, plast a fólie
pre ľahké zafarbenie jemných škrabancov, dokreslenie tmavých fládrov atď.
vhodné pre vnútorné prostredie
Vlastnosti výrobku

rýchloschnúci
odolný voči vode a bežnej údržbe nábytku
vysoká krycia schopnosť
dobrá priľnavosť na rôzne lakované, plastové a drevené povrchy
možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
fix Kö 210 možno doplniť tinktúrou Kö 220
Spôsob použitia
Moriaca fixka používajte ako bežný fixku. Pokiaľ chcete dosiahnuť jemných farebných
prechodov, tak ľahko rozotrite ešte mokré moridlo bavlnenou handričkou. Ak je moridlo už
zaschnuté, možno zjemniť farebný prechod oceľovou brúsnou vlnou na lak. Pri nasiakavých
alebo surových povrchov pred aplikáciou fixkou miesto prestriekajte najskôr bezfarebným
základovým lakom v spreji Universalgrund Kö 312, aby sa zabránilo hĺbkovému vsiaknutí
moridlá z fixky do drevného vlákna. Pri veľmi hladkých lakovaných povrchov najprv
opravované miesto ľahko prebrúste oceľovou brúsnou vlnou 000 alebo jemne prestriekajte
transparentným opravným lakom v spreji Ansatzlos PLUS 336 až 340 (podľa stupňa lesku),
aby moridlo lepšie priľnuli k povrchu. Po použití nasaďte späť na fixku ochranné viečko, aby
bolo počuteľné cvaknutie. Týmto sa zabráni vyschnutiu fixky. Opotrebovaný hrot fixky
možno vymeniť za nový hrot č. EB2275. V prípade potreby úpravy stupňa lesku vykonané
opravy fixkou možno toto miesto prestriekať transparentným opravným lakom v spreji
Ansatzlos PLUS v príslušnom stupni lesku č. 336 až 340.
Technické údaje
Doba zaschnutia: 1 až 2 minúty
Stálosť proti oteru: po 5 minútach (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)
Odolnosť voči vode: dobrá
Priľnavosť: veľmi dobrá, s výnimkou PE / PP, podmienečne dobrá na UV tvrdených lakoch a
práškových farbách
Prelakovanie: bezproblémové
Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixke a izbovej teplote)

Bezpečnostné pokyny
Podrobnosti viď. štítok a bezpečnostný list.
Spracovanie odpadu
Nesmie sa dostať do kanalizácie.
Nekontaminovanej a úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované.
Zvyšky materiálu môžu byť recyklované podľa zákona o odpadoch č. AAV 080111 odpadové farby a laky obsahujúce organ. rozpúšťadlá. S vyprázdneným obalom nakladajte
ako s nebezpečným odpadom.

