
TECHNICKÝ LIST 
 
König Acryl-Decklack PF 372 – Plně krycí akrylátový lak 
 
Oblast použití 
- používá se k plně krycímu obarvení např. dřevěných a plastových povrchů 
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí 
- výrobek je vhodný pro opravné lakování a lakování částí plochy 
 
Vlastnosti výrobku 
- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě 
- rychleschnoucí 
- vysoká krycí schopnost 
- lze přelakovat všemi ostatními laky König 
- dobrá přilnavost k plastovým a lakovaným povrchům (není vhodný na měkčené PVC) 
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám 
 
Způsob použití  
Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte 
krátký zkušební střik mimo opravovanou plochu. Během provádění nástřiku občas opět sprej 
protřepejte. Pracujte při pokojové teplotě, nestříkejte na příliš studené nebo teplé plochy. Při 
nástřiku oken a dveří nestříkejte na těsnění.  Barvu nanášejte ve více tenkých vrstvách, mezi 
jednotlivými nástřiky vrstev by měl být časový odstup 20 min. Odchylky od stupně lesku lze 
sjednotit přestřikem transparentním lakem (Ansatzlos PLUS 336 až 340) v příslušném stupni 
lesku.  
 
Technická data 
Doporučená teplota pro práci: 18 až 25 ºC,  vlhkost 55 až 65% 
Doba zaschnutí: 15 až 20 minuty 
Stálost proti otěru: 30 až 40 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy) 
Vydatnost: sprej 400 ml vystačí na cca. 2 m² 
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá 
Barevná stálost: dobrá 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a pokojové teplotě) 
 
Bezpečnostní pokyny 
- extrémě hořlavý, nádoba je pod tlakem 
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 ºC 
- nestříkejte do ohně a na 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  
 
Výhradní dovozce: 
CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
E-mail: info@czech-konig.com, www.czech-konig.com 
 


