CZ TECHNICKÝ LIST
König Acyl-Speziallack 374 – Speciální lak na příslušenství plastových oken
Oblasti použití
• pro plně krycí opravné lakování doplňků plastových oken jako jsou krytky, okapničky
atd.
• pro plně krycí opravné lakování fólií plastových oken
• vhodné pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí
Vlastnosti výrobku
pigmentovaný krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
rychleschnoucí
vysoká krycí schopnost
dobrá přilnavost na doplňky plastových oken a díly ze vstřikovaných plastů (ASA, PVC)
vhodný pro opravné lakování barevných fólií plastových oken
není vhodné pro přímé lakování extrudovaných plastů (okenní profily z PVC)
dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
Způsob použití
Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte
krátký střik. Během provádění nástřiku občas opět sprej protřepejte. Pracujte při pokojové
teplotě. Před nástřikem musí být doplňky k plastovým oknům očištěné bez mastnoty a bez
zbytků silikonu! Barvu nanášejte v tenkých vrstvách. Nastříkané doplňky nechte řádně
zaschnout a teprve poté proveďte jejich montáž.
Technické údaje
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 80 až 100 doplňků, krytek
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá
Barevná stálost: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Bezpečnostní pokyny
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 Acyl-Speziallack 374 – Špeciálny lak na príslušenstvo plastových okien
Oblasti použitia
• pre plne krycie opravné lakovanie doplnkov plastových okien ako sú krytky,
okapničky atď.
• pre plne krycie opravné lakovanie fólií plastových okien
• vhodné pre použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí
Vlastnosti výrobku
• pigmentovaný krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
• rýchloschnúci
• vysoká krycia schopnosť
• dobrá priľnavosť na doplnky plastových okien a diely zo vstrekovaných plastov (ASA,
PVC)
• vhodný pre opravné lakovanie farebných fólií plastových okien
• nie je vhodné pre priame lakovanie extrudovaných plastov (okenné profily z PVC)
• dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
Spôsob použitia
Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte minimálne 30 sekúnd a potom vykonajte
krátky strek. Počas vykonávania nástreku občas opäť sprej pretrepte. Pracujte pri izbovej
teplote. Pred nástrekom musí byť doplnky k plastovým oknám očistené bez mastnoty a bez
zvyškov silikónu! Farbu nanášajte v tenkých vrstvách. Nastriekané doplnky nechajte riadne
zaschnúť a až potom vykonajte ich montáž.
Technické údaje
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 80 až 100 doplnkov, krytiek
Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá
Farebná stálosť: dobrá
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Bezpečnostné pokyny
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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