
TECHNICKÝ LIST - CZ 
 
König Weichwachs 140 – Měkký vosk 
 

Oblast použití 

• používá se k vyplění malých poškození v ploše a na hranách 

• je vhodný pro opravu povrchů interiérů vyrobených z masivního dřeva, dýhy, umělých 

fólií, umělých hmot (Duroplast, Termoplast atd.) 

• vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny malé míře zatížení 

• jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat 

 

Vlastnosti výrobku 

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

• dobrý přilnavost k různým povrchům 

• dobrá pružnost (nevznikají praskliny) 

• vosk se nanáší do místa poškození vtlačením, např. plastovou špachtlí 

• vosk nelze leštit 

 

Technické údaje 

Bod měknutí: 66 ºC (ISO 2207) 

Bod tání (skápnutí): 74 ºC (DIN 51501) 

Mechanická odolnost: omezená 

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König 

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, z měkkého a tvrdého dřeva 

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

 

Způsob použití  

1. Očistěte poškozené místo od volných částic. 

2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.  

3. Vmáčkněte vosk místa poškození, použijte plastovou špachtli. 

4. Potom odstraňte přebytečný vosk dlátem nebo plastovou špachtlí. 

5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním opravným bezbarvým lakem König 

Anlastzlos Plus (pro interiér) nebo Klarlack Plus (pro interiér/exteriér). 

 

Formy dodání 

Tyčinka 8 cm nebo 4 cm  

 

Zpracování odpadu 

Zbytky produktu odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu. 

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku. 
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TECHNICKÝ LIST – SK 
 
König Weichwachs 140 – Mäkký vosk 
 

Oblasť použitia 

• používa sa na vyplnenie malých poškodení v ploche a na hranách  

• je vhodný na opravu povrchov interiérov vyrobených z masívneho dreva, dyhy, 

umelých fólií, umelých hmôt (Duroplast, Termoplast atď.)  

• vosk je vhodný na opravu povrchov, ktoré sú vystavené malej miere zaťaženia  
• jednotlivé farebné odtiene je možné medzi sebou miešať 

 

Vlastnosti výrobku 

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

• dobrá priľnavosť k rôznym povrchom  

• dobrá pružnosť (nevznikajú praskliny)  

• vosk sa nanáša do miesta poškodenia vtlačením, napr. plastovou špachtľou  

• vosk nemožno leštiť 

 

Technické údaje 

Bod mäknutia: 66 ºC (ISO 2207)  

Bod topenia (skvapnutia): 74 ºC (DIN 51501)  

Mechanická odolnosť: obmedzená  

Možnosť prelakovania: je možné použiť všetky laky König  

Priľnavosť: dobrá priľnavosť ku všetkým povrchom z umelej hmoty, z mäkkého a tvrdého 

dreva  

Skladovanie/Doba použitia: neobmedzené (skladovať uzavretom v pôvodnom balení) 

 

Spôsob použitia 

1. Očistite poškodené miesto od voľných častíc.  

2. Zvoľte príslušný farebný odtieň vosku.  

3. Vtlačte vosk miesta poškodenia, použite plastovú špachtľu.  

4. Potom odstráňte prebytočný vosk dlátom alebo plastovou špachtľou.  

5. Takto opravené miesto prestriekajte špeciálnym opravným bezfarebným lakom König 

Anlastzlos Plus (pre interiér) alebo Klarlack Plus (pre interiér/exteriér). 

 

Formy dodania  

Tyčinka 8 cm alebo 4 cm  

 

Spracovanie odpadu  

Zvyšky produktu odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu.  

Informácie o spracovaní odpadu nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku. 
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