
CZ TECHNICKÝ LIST 
 
König Kerami-Fill® 149 – Keramický tmel na obklady a dlažbu 
 

Oblasti použití 

• je vhodný pro opravu povrchů keramických obkladů a dlažeb (matných až vysoce lesklých) a 

obkladů z přírodního kamene nebo betonu (matných) 

• používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách 

• výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí, po přelakování i venkovní 

 

Vlastnosti výrobku 

• jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemitými a oxidačními barvami s přídavkem 

dalších speciálních příměsí 

• velmi dobrá přilnavost ke keramice, přírodnímu a umělému kameni 

• jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat 

• lze míchat i s ostatními druhy vosků značky König 

• vosk se nanáší do místa poškození tavením 

• vosk se po opracování neleskne, zůstává stále matný 

• vosk je pevný a lze ho vystavovat zatížení 

 

Způsob použití  

Očistěte poškozené místo od volných částic. Zvolte příslušný barevný odstín vosku. Natavte pájkou 

vosk a skápněte vosk do místa poškození. Jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat a vytvářet 

tak zcela nové přesné odstíny. Pozor: Tavnou pájku nenastavujte na příliš velkou teplotu, mohlo by 

dojít k přepálení vosku tzn. ke změně barvy vosku.  Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk plastovým 

hoblíkem/špachtlí. Nepoužívejte k odstranění zbytku vosku kovové nástroje, došlo by k zabarvení 

vosku od kovového nástroje. Takto opravené místo přestříkejte speciálním transparentním opravným 

lakem v příslušném stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos PLUS nebo lak Klarlack Plus. U malých 

poškození lze použít také lak ve fixu se štětcovým hrotem Pinsel-Fix®.  
 

Technické údaje 

Forma dodání: tyčinka 4 cm 

Tvarově stálý: do + 110 ºC 

Mechanická odolnost: velmi dobrá 

Nasákavost vodou: <1% 

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König 

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z keramiky, přírodního a umělého kamene 

Skladování/Doba použití: 2 roky (skladovat uzavřeném v původním balení) 

 

Bezpečnostní pokyny  

Podrobnosti najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. 

 

Zpracování odpadu 

Neexistují žádné zvláštní předpisy pro likvidaci, které je třeba dodržovat. Lze likvidovat spolu 

s domovním odpadem. 
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SK TECHNICKÝ LIST 
 
König Kerami-Fill® 149 – Keramický tmel na obklady a dlažbu 
 
Oblasti použitia 

• je vhodný pre opravu povrchov keramických obkladov a dlažieb (matných až vysoko lesklých) 

a obkladov z prírodného kameňa alebo betónu (matných)  

• používa sa k opravám malých a stredných poškodení v ploche a na hranách  

• výrobok je vhodný pre vnútorné prostredie, po prelakovaniu aj vonkajšie 
 

Vlastnosti výrobku 

• jedná sa o zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami s 

prídavkom ďalších špeciálnych prímesí  

• veľmi dobrá priľnavosť k keramike, prírodnému a umelému kameňu 

• jednotlivé farebné odtiene možno tavením medzi sebou miešať  

• možno miešať aj s ostatnými druhmi voskov značky König  

• vosk sa nanáša do miesta poškodenia tavením  

• vosk sa po opracovaní neleskne, zostáva stále matný vosk je pevný a možno ho vystavovať 

zaťaženiu 

 

Spôsob použitia 

Očistite poškodené miesto od voľných častíc. Zvoľte príslušný farebný odtieň vosku. Natavte spájkou 

vosk a odkvapnete vosk do miesta poškodenia. Jednotlivé farebné odtiene je možné medzi sebou 

miešať a vytvárať tak úplne nové presné odtiene. Pozor: Tavnú spájku nenastavujte na príliš veľkú 

teplotu, mohlo by dôjsť k prepáleniu vosku tzn. k zmene farby vosku. Po zatuhnutí odstráňte 

prebytočný vosk plastovým hoblíkom / špachtľou. Nepoužívajte na odstránenie zvyšku vosku kovové 

nástroje, došlo by k zafarbeniu vosku od kovového nástroja. Takto opravené miesto prestriekajte 

špeciálnym transparentným opravným lakom v príslušnom stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos 

PLUS alebo lak Klarlack Plus. U malých poškodení možno použiť aj lak vo fixu sa štetcovým hrotom 

Pinsel-Fix®. 

 

Technické údaje 

Forma dodania: tyčinka 4 cm  

Tvarovo stály: do + 110 ºC  

Mechanická odolnosť: veľmi dobrá  

Nasiakavosť vodou: <1%  

Prelakovateľnosť: možno použiť všetky laky König  

Priľnavosť: dobrá priľnavosť ku všetkým povrchom z keramiky, prírodného a umelého kameňa  

Skladovania / Doba použitia: 2 roky (skladovať uzavretom v pôvodnom balení) 

 

Bezpečnostné pokyny / bezpečnosť práce 

Podrobnosti nájdete na etikete výrobku a karte bezpečnostných údajov 

 

Spracovanie odpadu 

Neexistujú žiadne osobitné predpisy pre likvidáciu, ktoré treba dodržiavať. Možno likvidovať spolu s 

domovým odpadom. 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku 
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089 
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com Stav k 08/2021 

 
Další informace nalezente na  

www.czech-konig.com  


