TECHNICKÝ LIST
König Schleierweg PLUS 319 – Odstraňovač skvrn
Oblast použití
- používá se k odstranění zašedlých, vodních a alkoholových skvrn v povrchu nitrolaku
- mobilní opravný stříkací sprej pro rychlou opravu na místě
Vlastnosti výrobku
Odstraňovač skvrn je rychle působící rozpouštěč laku, který okamžitě pronikne do vrstvy
nitrolaku. Při tomto procesu je poškozená vrstva laku rozpuštěna a speciální rozpouštěcí látky
vytvoří opět obnovenou ucelenou vrstvu laku.
Způsob použití
Nepoužívejte při teplotách nižších než 20 ºC - je to důležité pro optimální obnovení ucelené
vrstvy laku. Nepoužívejte při vyšší vlhkosti vzduchu než je 70%, jinak se opravovaná plocha
zabarví do bíla. Před použitím nejprve očistěte opravovaný povrch, např. čističem Kö 542
Möbel-Kur. Zbytky mastnoty, leštěnek na nábytek a nikotinový povlak vytvářejí uzavřenou
vrstvu, která zabraňuje rovnoměrnému působení výrobku a jeho vniknutí do vrstvy laku.
Snášenlivost výrobku vyzkoušejte nejprve na méně viditelném místě. Nastříkejte rovnoměrně
a „na mokro“ na poškozený povrch. Svislé plochy stříkejte ve více tenkých vrstvách, aby
nedošlo ke stékání laku.
Při použití Odstraňovače skvrn dojde k rozpuštění a „změkčení“ lakové vrstvy, a proto musíte
při další opravě zohlednit i opětovné zaschnutí a vytvrdnutí lakové vrstvy. Doba zaschnutí
lakové vrstvy závisí na množství aplikovaného odstraňovače. U více poškozených povrchů
lze aplikaci odstraňovačem znovu opakovat, nejdříve však po 30 minutách od předchozí
vrstvy. Opravená plocha zcela vytvrdne po 2 až 3 hodinách.
Technická data
Vydatnost: Sprej 400 ml vystačí na jednu vrstvu křížovým nástřikem na cca. 2 m² plochy.
Vytvrdnutí: po 2 až 3 hodinách
Hnací plyn: Dimethylether (DME)
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Bezpečnostní pokyny
- extrémně hořlavý, nádoba je pod tlakem
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 ºC
- nestříkejte do ohně a předměty vydávající teplo, zákaz kouření
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku
Zpracování odpadu
- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku
Formy dodání
Sprej 400 ml
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