TECHNICKÝ LIST
König Color-Stift 210 - Kolorovací fix fix Kö 210
Oblast použití
- používá se k zabarvení lehce poškozených povrchů nábytku a interiérů
- používá se k zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a fólie
- používá se k snadnému zabarvení jemných škrábanců, dokreslení tmavých fládrů atd.
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí
Vlastnosti výrobku
- rychleschnoucí
- odolný vůči vodě a běžné údržbě nábytku
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a dřevěné povrchy
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- Kolorovací mořící fix Kö 210 lze doplnit Kolorovací mořící tinkturou Kö 220
Způsob použití
Mořící fix používejte jako běžný fix. Pokud chcete dosáhnout jemných barevných přechodů,
tak lehce rozetřete ještě mokré mořidlo bavlněným hadříkem. Pokud je mořidlo již zaschlé,
lze zjemnit barevný přechod ocelovou brusnou vlnou na lak. U savých nebo surových
povrchů před aplikací fixem místo přestříkejte nejdříve lakem ve spreji Universalgrund Kö
312, aby se zabránilo hloubkovému vsáknutí mořidla z fixu do dřevního vlákna. U velmi
hladkých lakovaných povrchů nejprve opravované místo lehce přebruste ocelovou brusnou
vlnou nebo jemně přestříkejte transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS 336
až 340 (dle stupně lesku), aby mořidlo lépe přilnulo k povrchu.
Po použití nasaďte zpět na fix ochranné víčko, aby bylo slyšitelné cvaknutí. Tímto se zabrání
vyschnutí fixu. Opotřebovaný hrot fixu lze vyměnit za nový Kö EB2275.
V případě potřeby úpravy stupně lesku provedené opravy fixem lze toto místo přestříkat
transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS v příslušném stupni lesku 336 až
340
Technická data
Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty
Stálost proti otěru: po 5 minutách (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)
Odolnost vůči vodě: dobrá
Přilnavost: velmi dobrá, dobrá na plastech PE/PP a UV-tvrzených lacích
Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny
- uchovávejte mimo dosah dětí

Zpracování odpadu
- vyschlý fix nebo části fixu lze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu, jinak
obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- mořidlo z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku
Formy dodání
Standardní a nestandardní odstíny
Prázdné fixy bez mořidla
Náhradní hroty
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