TECHNICKÝ LIST (Návod k použití) - CZ
König Kanten-Fix Premium 243 000, 243 900, 243 590 – Retušovací fix na zabarvování
rohů a hran/
König Fenster-Fix Premium 243 546 - Retušovací fix na zabarvování drážek plastových
oken
Oblasti použití
• používá se k plně krycímu zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, kov, lak,
kámen, keramika, sklo
• používá se k rychlému a snadnému zabarvení drobných poškození, hran, rohů a drážek
• výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí
Vlastnosti výrobku
• pigmentovaný plně krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
• rychleschnoucí
• vysoká krycí schopnost
• dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, dřevěné, kovové, kamenné a keramické
povrchy
• dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
• lze přelakovat všemi laky od značky König
• pouze omezené použití na měkčené těsnění oken a dveří
Způsob použití
1) PŘÍPRAVA
Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu.
Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.
2) ODVZDUŠNĚNÍ
Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění
fixu.
3) AKTIVACE
Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu.
Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.
4) APLIKACE
Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45º. Hrot fixu je tímto způsobem
neustále doplňován barvou.
POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění
velkého množství barvy.
5) DOPORUČENÍ
Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve
hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako
doplněk fixu.

Technická data
Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 ºC a 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 nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)
Formy dodání
Fix, 11 ml
Náhradní hrot, EB 2898
Bezpečnostní pokyny
Kanten-Fix Premium:
Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: 4-Methylpentan-2-on, n-Butylacetat.
Fenster-Fix Premium:
Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo
popraskání kůže. Obsahuje: 1-Methoxy-2-propanol.

Nebezpečí
Zpracování odpadu
• obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
• barvivo z fixu nevylévejte do kanalizace
• další informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Tyto informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí, měly by a mohou poskytovat pouze nezávazná doporučení a neosvobozují vás od
vlastního testování produktů, které dodáváme, pro jejich vhodnost pro zamýšlené aplikace. V případě potřeby musí být procesní informace v jednotlivých
případech přizpůsobeny zvláštním požadavkům.
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TECHNICKÝ LIST (Návod na použitie) – SK
König Kanten-Fix Premium 243 000, 243 900, 243 590 - Retušovacia fixka na zatieranie
rohov a hrán/
König Fenster-Fix Premium 243 546 - Retušovacia fixka na zatieranie drážok plastových
okien
Oblasti použitia
• používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov z materiálov ako je drevo, plast, kov,
lak, kameň, keramika, sklo
• používa sa na rýchle a jednoduché farbenie drobných poškodení, hrán, rohov a drážok
• výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•

pigmentovaný plne krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
rýchloschnúci
vysoká krycia schopnost
dobrá priľnavosť na rôzne lakované, plastové, drevené, kovové, kamenné a keramické
povrchy
• dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
• možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
• len obmedzené použitie na mäkčené tesnenia okien a dverí

Spôsob použitia
1) PRÍPRAVA
Retušované plochy musia byť pred aplikáciou farby zbavené prachu, mastnoty a zvyškov
silikónu. Fixku pred každým použitím pretrepte, cca. 30 sekúnd. Musia byť počuteľné
miešacie guličky.
2) ODVZDUŠNENIE
Dajte dolu viečko z fixu a fix držte hrotom hore. Krátko stlačte "P", dôjde tým k
odvzdušneniu fixky.
3) AKTIVÁCIA
Fix otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením "P" aktivujte farbu do hrotu. Upozornenie:
Prebytočnú farbu prípadne utrite do handričky.
4) APLIKÁCIA
Pri použití ľahko tlačte na hrot fixky a fixku držte v uhle cca. 45º. Hrot fixky je týmto
spôsobom neustále dopĺňaný farbou.
POZOR! Netlačte na miesto úchopu označené písmenom "P", mohlo by dôjsť k uvoľneniu
veľkého množstva farby.
5) DOPORUČENIE
Zaschnuté hroty fixiek možno vymyť nitroriedidlom. V prípade opotrebenia alebo zaschnuté
farby v hrote, možno tento hrot vyňať z fixky a nahradiť ho novým, ktorý možno objednať
samostatne ako doplnok fixky.

Technická data
Doporučené klimatické podmienky pre použitie: teplota 18-25 ° C a vlhkosť 55-65%
Doba schnutia: 1 až 2 minúty
Stálosť proti oteru: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby
Svetlostálosť: dobrá
Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá
Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixu a izbovej teplote)
Formy dodania
Fixka, 11 ml
Náhradný hrot, EB 2898
Bezpečnostné pokyny
Kanten-Fix Premium:
Výstražné upozornenia: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná
expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje: 4-Methylpentan2-on, n-Butylacetat.
Fenster-Fix Premium:
Výstražné upozornenia: Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie
pokožky. Obsahuje: 1-Methoxy-2-propanol.

Nebezpečenstvo
Spracovanie odpadu
• obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu
• farbivo z fixu nevylievajte do kanalizácie
• další informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Tieto informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí, mali by a môžu poskytovať iba nezáväzné odporúčania a neoslobodzujú vás od
vlastného testovania produktov, ktoré dodávame, pre ich vhodnosť pre zamýšľané aplikácie. V prípade potreby musia byť procesné informácie v
jednotlivých prípadoch prispôsobené zvláštnym požiadavkám.
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