
TECHNICKÝ LIST – CZ 
 
König Fehler-Ex 240 – Laková tinktura 
 

Oblast použití 

• používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a laminát  

• používá se k rychlému, snadnému zabarvení menších poškození 

• používá se obarvení dvousložkového polyesterového tmelu Kö 150 až 153 

• výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí 

 

Vlastnosti výrobku 

• pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě 

• rychleschnoucí 

• vysoká krycí schopnost 

• lze přelakovat všemi laky od značky König 

• dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy  

• pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří 

• dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám 

• stupeň lesku: hedvábný mat 

• jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat 

 

Způsob použití  

Před použitím intenzivně protřepejte, musí být slyšitelné míchací kuličky. Pracujte při 

pokojové teplotě. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat a vytvářet tak zcela nové odstíny. 

Pro větší ostrost tónu lze přimíchat Kö 220 kolorovací mořící tinkturu nebo Kö 215 barevný 

koncentrát. 

 

Technická data 

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 ºC, vlhkost 55-65% 

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty 

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy) 

Světlostálost: dobrá 

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá 

Doba skladování: minimálně 2 roky (při uzavřeném originálním obalu a pokojové teplotě) 

 

Zpracování odpadu 

Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu. 

Barvivo nevylévejte do kanalizace. 

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku.  

 

 
 

 
 



TECHNICKÝ LIST – SK  
 

König Fehler-Ex 240 – Laková tinktúra 
 

Oblasť použitia 

• používa sa na plne krycie zafarbenie povrchov z materiálov ako je drevo, plast a 

laminát  

• používa sa na rýchle, ľahké zafarbenie menších poškodení  

• používa sa zafarbenie dvojzložkového polyesterového tmelu Kö 150 až 153 

• výrobok je vhodný pre vnútorné a vonkajšie prostredie 

 

Vlastnosti výrobku 

• pigmentovaný krycí lak na akrylátovom základe  

• rýchloschnúci  

• vysoká krycia schopnosť  

• možno prelakovať všetkými lakmi od značky König  

• dobrá priľnavosť na rôzne lakované, plastové a kovové povrchy  

• iba obmedzené použitie na mäkké tesnenie okien a dverí  

• dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam  

• stupeň lesku: hodvábny mat  

• jednotlivé odtiene je možné medzi sebou miešať 

 

Spôsob použitia 

Pred použitím intenzívne pretrepte, musia byť počuteľné miešacie guličky. Pracujte pri 

izbovej teplote. Jednotlivé odtiene je možné medzi sebou miešať a vytvárať tak úplne nové 

odtiene. Pre väčšiu ostrosť tónu je možné primiešať Kö 220 kolorovaciu moriacu tinktúru 

alebo Kö 215 farebný koncentrát. 

 

Technické údaje 

Odporúčané klimatické podmienky na použitie: teplota 18-25 ºC, vlhkosť 55-65%  

Doba zaschnutia: 1 až 2 minúty  

Stálosť proti oderu: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)  

Svetlostálosť: dobrá  

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá  

Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri uzavretom originálnom obale a izbovej teplote) 

 

Spracovanie odpadu 

Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu. 

Farbivo nevylievajte do kanalizácie. 

Informácie o spracovaní odpadu nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku. 

 

 


