TECHNICKÝ LIST
König Acryl Klarlack PLUS ProSilikon 342, 343, 344, 345, 346, 347 –
Akrylátový transparentní opravný lak
Oblast použití
- používá se na dřevo, plasty a kov
- používá se k intenzivní nástřiku provedených oprav nebo k nástřiku zcela nové plochy
- používá se k fixaci provedených oprav
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí
Vlastnosti výrobku
- bezbarvý lak na akrylátové bázi
- neobsahuje silikon
- Stupěn lesku: Hluboký mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, hedvábný lesk 35-40, lesk
55-65, vysoký lesk >75
- doba schnutí 5 až 10 min., stálost proti otěru cca. po 20 min.
- dobrá odolnost vůči venkovnímu prostředí
- dobrá přilnavost, mechanicky a chemicky stálý
- nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)
Způsob použití
Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostřik ventilu.
Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili
snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze
před nástřikem eventuelně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte v několika vrstvách.
Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 30 cm. Při lakování oprav provedených
retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou
opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal. Mezi
nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy.
Technická data
Doba zaschnutí při 20 ºC: 15 až 20 minut
Stálost proti otěru: cca. 30 minut
Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²
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 (150 ml) nebo 400 ml
Stupně lesku: 342 hluboký mat, 343 mat, 344 hedvábný mat, 345 hedvábný lesk, 346 lesk,
347 vysoký lesk
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