TECHNICKÝ LIST - CZ
KÖNIG Acryl Klarlack PLUS 342, 343, 344, 345, 346, 347 – Opravný bezbarvý lak
(Opravný lak, exteriér, aerosol)
Oblasti použití
• na dřevo, plasty a kov
• pro intenzivní nástřik provedených oprav nebo k nástřiku zcela nové plochy
• vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí
Vlastnosti výrobku
• bezbarvý akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
• neobsahuje silikon
• stupeň lesku: Hluboký mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, hedvábný lesk 35-40,
lesk 55-65, vysoký lesk >75
• dobrá odolnost vůči venkovnímu prostředí, světlostálý
• dobrá přilnavost, mechanicky a chemicky stálý
• nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)
Způsob použití
Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostřik ventilu.
Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili
snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze
před nástřikem eventuelně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte v několika vrstvách.
Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 30 cm. Při lakování oprav provedených
retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou
opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal. Mezi
nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy.
Technické údaje
Doba zaschnutí při 20 ºC: 15 až 20 minut
Stálost proti otěru: cca. 30 minut
Světlostálost: dobrá až velmi dobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivům: dobrá až velmi dobrá
Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Bezpečnostní pokyny
Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Zpracování odpadu
Aerosolové plechovky König likvidujte předepsaným způsobem pouze tehdy, jsou-li zcela
prázdné. Informace o tom vám poskytne odpovědná instituce pro nakládání s odpady.
Zbytky materiálu lze zlikvidovat v souladu s kódem odpadu EAKV 150110 (obaly, které
obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).
S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

TECHNICKÝ LIST – SK
KÖNIG Acryl Klarlack PLUS 342, 343, 344, 345, 346, 347 - Opravný bezfarebný lak
(Opravný lak, exteriér, aerosól)
Oblasti použitia
• na drevo, plasty a kov
• pre intenzívne nástrek vykonaných opráv alebo k nástreku úplne nové plochy
• vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie
Vlastnosti výrobku
• bezfarebný akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
• neobsahuje silikón
• stupeň lesku: hlboký mat 3-4, mat 10-13, hodvábny mat 19-21, hodvábny lesk 35-40,
lesk 55-65, vysoký lesk> 75 dobrá
• odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu, svetlostály dobrá priľnavosť, mechanicky a
chemicky stály
• nevhodný na mäkčené plasty (napr. tesnenia okien a dverí)
Spôsob použitia
Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte a vykonajte krátky prestriekanie ventilu.
Preveďte najskôr skúšobný nástrek na skrytom, nie priamo viditeľnom mieste, aby ste si
overili znášanlivosť laku s povrchom. Striekaný povrch musí byť čistý a nesmie byť mastný
(Plochu možno pred nástrekom eventuálne prebrúsiť brúsnym papierom). Lak striekajte v
niekoľkých vrstvách. Vzdialenosť od striekanej plochy by mala byť cca. 30 cm. Pri lakovaní
opráv vykonaných farbami sa stane, že farby krátkodobo "zosvetlí", ale po zaschnutí laku
dostanú opäť pôvodný odtieň. U zvislých plôch striekajte viac tenších vrstiev, aby lak
nestekal. Medzi nástrekom jednotlivých vrstiev zachovajte vždy cca. 20 minút na zaschnutie
vrstvy.
Technické údaje
Doba zaschnutia pri 20 ºC: 15 až 20 minút
Stálosť proti oteru: cca. 30 minút
Svetlostálosť: dobrá až veľmi dobrá
Odolnosť proti poveternostným vplyvom: dobrá až veľmi dobrá
Výdatnosť: sprej 400 ml pri jednovrstvovom nástreku na cca. 2 m²
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Bezpečnostné pokyny
Podrobnosti viď. štítok a karta bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu
Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom len vtedy, ak sú úplne
prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi.
Zvyšky materiálu možno zlikvidovať v súlade s kódom odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré
obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované).
S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

