TECHNICKÝ LIST - CZ
KÖNIG PF Acryl-Decklack 372000 – Opravný barevný lak (Akrylátový lak PF, aerosol)
Oblasti použití
• používá se k plně krycímu obarvení povrchů
• použitelný na dřevo, lak, plast, kov
• vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí
• vhodný pro opravné lakování a lakování částí plochy
Vlastnosti výrobku
• pigmentovaný krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
• rychleschnoucí
• vysoká krycí schopnost
• lze přelakovat všemi ostatními laky König
• dobrá přilnavost k plastovým a lakovaným povrchům (není vhodný na měkčené PVC)
• dobrá světlostálost
• odolnost vůči povětrnostním podmínkám
Způsob použití
Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte krátký
zkušební střik mimo opravovanou plochu. Během provádění nástřiku občas opět sprej protřepejte.
Pracujte při pokojové teplotě, nestříkejte na příliš studené nebo teplé plochy. Při nástřiku oken a dveří
nestříkejte na těsnění. Před aplikací barvy nejprve povrch, krátce přebruste suchým brusným papírem,
zrnitost 240/280, aby se vyrovnaly případné nerovnosti. Nasledné proveďte jemné broušení brusnou
vlnou nebo brusným rounem, zrnitost 1500. Poté důkladně odstraňte zbytky brusného prachu. Barvu
nanášejte ve více tenkých vrstvách, mezi jednotlivými nástřiky vrstev by měl být časový odstup 20
min. Na stojatých plochách lakujte v několika tenkých vrstvách, aby barva nestékala. Odchylky od
stupně lesku lze sjednotit přestřikem transparentním lakem (Ansatzlos PLUS 336 až 340) v příslušném
stupni lesku. Pozor: Čím větší je vzdálenost nástřiku od povrchu, tím je nanášení barvy „jemnější“
(méně lesku). Čím bližší je vzdálenost stříkání od povrchu, tím je aplikace barvy „vlhčí“ (více lesku) což znamená, že se také prodlouží doba schnutí.
Technické údaje
Doporučená teplota pro práci: 18 až 25 ºC, vlhkost 55 až 65%
Doba zaschnutí: 15 až 20 minuty
Stálost proti otěru: 30 až 40 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)
Vydatnost: sprej 400 ml vystačí na cca. 2 m²
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá
Barevná stálost: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a 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 PF Acryl-Decklack 372000 – Opravný farebný lak (Akrylátový lak PF, aerosól)
Oblasti použitia
• používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov
• použiteľný na drevo, lak, plast, kov
• vhodný pre vnútorné a vonkajšie prostredie
• vhodný pre opravné lakovanie a lakovanie častí plochy
Vlastnosti výrobku
• pigmentovaný krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel rýchloschnúci
• vysoká krycia schopnosť
• možno prelakovať všetkými ostatnými lakmi König
• dobrá priľnavosť k plastovým a lakovaným povrchom (nie je vhodný na mäkčené PVC)
• dobrá svetlostálosť
• odolnosť voči poveternostným podmienkam
Spôsob použitia
Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte minimálne 30 sekúnd a potom vykonajte krátky
skúšobný nástrek mimo opravovanú plochu. Počas vykonávania nástreku občas opäť sprej pretrepte.
Pracujte pri izbovej teplote, nestriekajte na príliš studené alebo teplé plochy. Pri nástreku okien a dverí
nestriekajte na tesnenie. Pred aplikáciou farby najprv povrch, krátko prebrúste suchým brúsnym
papierom, zrnitosť 240/280, aby sa vyrovnali prípadné nerovnosti. Následne vykonajte jemné brúsenie
brúsnou vlnou alebo brúsnym rúnom, zrnitosť 1500. Potom dôkladne odstráňte zvyšky brúsneho
prachu. Farbu nanášajte vo viacerých tenkých vrstvách, medzi jednotlivými nástrekmi vrstiev by mal
byť časový odstup 20 min. Na stojatých plochách lakujte v niekoľkých tenkých vrstvách, aby farba
nestekala. Odchýlky od stupňa lesku možno zjednotiť prestrekom transparentným lakom (Ansatzlos
PLUS 336 až 340) v príslušnom stupni lesku. Pozor: Čím väčšia je vzdialenosť nástreku od povrchu,
tým je nanášanie farby "jemnejšia" (menej lesku). Čím bližšie je vzdialenosť striekanie od povrchu,
tým je aplikácia farby "vlhkejšie" (viac lesku) - čo znamená, že sa tiež predĺži doba schnutia.
Technické údaje
Odporúčaná teplota pre prácu: 18 až 25 ºC, vlhkosť 55 až 65%
Doba zaschnutia: 15 až 20 minúty
Stálosť proti oteru: 30 až 40 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)
Výdatnosť: sprej 400 ml vystačí na cca. 2 m²
Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá
Farebná stálosť: dobrá
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a 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.

