
CZ TECHNICKÝ LIST  
 
König SUPER-HOCHGLANZ Kö 353 000 - Super lesklý lak ve spreji  
 
Oblasti použití 

• vhodný pro maloplošné nástřiky vysoce lesklých rámů, profilů, lišt atd. 

• vhodný pro opravné nástřiky dřevěných hudebních nástrojů ve vysokém lesku 

• vhodný na kovy – chrání před oxidací a znečištěním kovů (mosaz, měď atd.) 

• vhodný pro interiér 

 

Vlastnosti výrobku 

• bezbarvý akrylátový lak na rozpouštědlové bázi 

• pro tenkovrstvé lakování 

• dobrá přilnavost k různým materiálům 

• nedoporučuje se na PVC-tvrdé, měkká plastová a gumová těsnění dveří a oken 

 

Způsob použití  

Povrchy musí být před lakováním čistý, bez prachu a mastnoty. Před použitím dózu 

protřepejte, krátce nastříkejte a na méně viditelném místě vyzkoušejte 

kompatibilitu/přilnavost barvy. Rozprašovací vzdálenost je cca 30-40 cm. Lak by se měl 

nastříkat v několika tenkých vrstvách. Ujistěte se, že se na laku během stříkání vytvoří 

dostatečná vrstva filmu, protože jinak by se na povrchu mohly objevit matné plochy. Mezi 

lakováním jednotlivých vrstev dodržujte dobu asi 10 minut. Po úplném zaschnutí (minimálně 

30 minut při pokojové teplotě) rozleštěte jemnou leštící pastou zbývající lakovou mlhu. Nutná 

je opatrnost při lakování, zejména u eloxovaných nebo pozinkovaných povrchů 

(kování/rukojeti /lišty). Mohou nastat změny barvy nebo problémy s přilnavostí. 

 

Technické údaje 

Doba zaschnutí při 20 ºC  

Stálost proti prachu: po cca. 5 až 10 minutách 

Stálost proti otěru: po cca. 20 minutách 

 

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/bezpečnost práce 

Podrobnosti najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu 

 

Zpracování odpadu 

Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu. 

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku. 
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SK TECHNICKÝ LIST 
 
König SUPER-HOCHGLANZ Kö 353 000 - Super lesklý lak v spreji 
 
Oblasti použitia 

• vhodný pre maloplošné nástreky vysoko lesklých rámov, profilov, líšt atď.  

• vhodný pre opravné nástreky drevených hudobných nástrojov vo vysokom lesku  

• vhodný na kovy - chráni pred oxidáciou a znečistením kovov (mosadz, meď atď.)  

• vhodný pre interiér 

 

Vlastnosti výrobku 

• bezfarebný akrylový lak na báze rozpúšťadiel 

• na tenkovrstvové lakovanie  

• dobrá priľnavosť k rôznym materiálom  

• neodporúča sa na PVC-tvrdé, mäkká plastová a gumové tesnenia dverí a okien 

 

Spôsob použitia 

Povrchy musia byť pred lakovaním čistý, bez prachu a mastnoty. Pred použitím dózu 

pretrepte, krátko nastriekajte a na menej viditeľnom mieste vyskúšajte kompatibilitu / 

priľnavosť farby. Rozprašovací vzdialenosť je cca 30-40 cm. Lak by sa mal nastriekať v 

niekoľkých tenkých vrstvách. Uistite sa, že sa na laku počas striekania vytvorí dostatočná 

vrstva filmu, pretože inak by sa na povrchu mohli objaviť matné plochy. Medzi lakovaním 

jednotlivých vrstiev dodržujte dobu asi 10 minút. Po úplnom zaschnutí (minimálne 30 minút 

pri izbovej teplote) rozleštite jemnú leštiaci pastou zostávajúce lakovou hmlu. Nutná je 

opatrnosť pri lakovaní, najmä u eloxovaných alebo pozinkovaných povrchov (kovanie / 

rukoväte / lišty). Môžu nastať zmeny farby alebo problémy s priľnavosťou. 

 

Technické údaje 

Doba zaschnutia pri 20 ºC  

Stálosť proti prachu: po cca. 5 až 10 minútach  

Stálosť proti oteru: po cca. 20 minútach  

 

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 / bezpečnosť práce 

Podrobnosti nájdete na etikete výrobku a karte bezpečnostných údajov 

 

Spracovanie odpadu 

Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu. Informácie o spracovanie odpadu nájdete 

v bezpečnostnom liste výrobku. 
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