TECHNICKÝ LIST - CZ
KÖNIG AQUA Klarlack A342, A343, A344, A345, A346 – Opravný bezbarvý lak na
vodní bázi (aerosol)
Oblasti použití
• pro nástřik provedených oprav nebo lokální opravné lakování
• pro velkoplošné lakování zcela nové plochy
• vhodný pro vnitřní prostředí
Vlastnosti výrobku
• bezbarvý akrylátový lak na vodní bázi
• v různých stupních lesku
• bez zápachu
• odolný vůči žloutnutí
• dobrá přilnavost k různým povrchům
• nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)
Způsob použití
Sprej dobře protřepejte a ventil krátce prostříkněte. Před použitím proveďte zkušební nástřik
na nenápadném místě a otestujte přilnavost a snášenlivost s povrchem. Aplikujte při pokojové
teplotě – nestříkejte na studené/horké povrchy. Nepoužívejte na měkké těsnění dveří a oken.
Povrch musí být před aplikací laku čistý a zbaven mastnoty, případně je možné povrch
přebrousit. Při opravném lakování i lakování celých ploch stříkejte lak na „mokro“.
U svislých povrchů nastříkejte lak v několika tenkých vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami
nechte lak cca. 10 minut zaschnout. Barva se během zasychání roztahuje, takže nejsou vidět
téměř žádné okraje nebo přechody. Při opravném lakování, kdy je požadován požadována
pouze změna stupně lesku povrchu, naneste na povrch jen tenkou vrstvu laku ze vzdálenosti
cca. 30 až 40 cm.
Technické údaje
Stálost proti prachu: po 15 až 20 minutách
Stálost proti otěru: po 30 minutách (závislé na okolní teplotě)
Světlostálost: dobrá
Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²
Možnost přelakování: laky na vodní bázi
Doba skladování: minimálně 1 rok (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 Klarlack A342, A343, A344, A345, A346 – Opravný bezfarebný lak na vodnej báze
(aerosól)
Oblasti použitia
• pre nástrek vykonaných opráv alebo lokálne opravné lakovanie
• pre veľkoplošné lakovanie úplne novej plochy
• vhodný pre vnútorné prostredie
Vlastnosti výrobku
• bezfarebný akrylátový lak na vodnej báze
• v rôznych stupňoch lesku
• bez zápachu
• odolný voči žltnutiu dobrá
• priľnavosť k rôznym povrchom
• nevhodný na mäkčené plasty (napr. tesnenie okien a dverí)
Spôsob použitia
Sprej dobre pretrepte a ventil krátko prestrieknite. Pred použitím vykonajte skúšobný nástrek
na nenápadnom mieste a otestujte priľnavosť a znášanlivosť s povrchom. Aplikujte pri
izbovej teplote – nestriekajte na studené/horúce povrchy. Nepoužívajte na mäkké tesnenie
dverí a okien. Povrch musí byť pred aplikáciou laku čistý a zbavený mastnoty, prípadne je
možné povrch prebrúsiť. Pri opravnom lakovaní aj lakovaní celých plôch striekajte lak na
„mokro“. Pri zvislých povrchoch nastriekajte lak v niekoľkých tenkých vrstvách. Medzi
jednotlivými vrstvami nechajte lak cca. 10 minút zaschnúť. Farba sa počas zasychania
rozťahuje, takže nie sú vidieť takmer žiadne okraje alebo prechody. Pri opravnom lakovaní,
kedy je požadovaný požadovaná iba zmena stupňa lesku povrchu, naneste na povrch len tenkú
vrstvu laku zo vzdialenosti cca. 30 až 40 cm.
Technické údaje
Stálosť proti prachu: po 15 až 20 minútach
Stálosť proti oderu: po 30 minútach (závislé na okolitej teplote)
Svetlostálosť: dobrá
Výdatnosť: sprej 400 ml pri jednovrstvovom nástreku na cca. 2 m²
Možnosť prelakovania: laky na vodnej báze
Doba skladovania: minimálne 1 rok (v uzavretom obale a pri izbovej teplote)
Bezpečnostné pokyny
Podrobnosti viď. štítok a karta bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu
Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom iba vtedy, ak sú úplne
prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi.
Zvyšky materiálu je možné 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.

