TECHNICKÝ LIST
König Color-Tinktur 220 - Kolorovací mořící tinktura
Oblast použití
- používá se k lazurování, transparentnímu retušování
- používá se k zabarvení pomocí tampónu
- používá se k patinování pomocí stříkací pistole
- používá se k ztmavení povrchu
- používá se pro plnění Kö 210 - kolorovacích mořících fixů
- používá se pro tónování barev Kö 240 Fehler-Ex a všech laků König
- používá se pro zabarvení dvousložkového polyesterového tmelu Kö 151 Rex-Lith
transparent, Kö 152 Rex-Lith dřevo a dvousložkového polyesterového zakázkového laku Kö
641 Polyester Füll-Lack
- tinktura je vhodný pro vnitřní prostředí - interiéry
Vlastnosti výrobku
- rychleschnoucí transparentní lazura
- jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat a lze míchat i s jinými výrobky König
- 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
- omezené použití na olejovaném a voskovaném dřevěném povrchu
- není vhodná na neošetřené povrchy
Způsob použití
Poškozené místo lehce zbruste brusnou ocelovou vlnou nebo jemným brusným papírem.
Poškozené místo očistěte od prachu a mastnoty. Ponořte štětec do mořící tinktury. Po vytažení
štětec lehce otřete o bavlněný hadřík aby nebyl štětec příliš mokrý. Tinkturu nanášejte štětcem
v několika tenkých vrstvách. Po zaschnutí lze lesklou tinkturu zmatnit brusnou vlnou Kö 413.
Při zabarvování celých ploch nanášejte tinkturu tampónem. I v tomto případě lze lesklou
tinkturu zmatnit brusnou vlnou Kö 413.
Nanesenou mořící tinkturu je nutné vždy přestříkat, zafixovat opravným lakem König
v příslušném stupni lesku, např. Kö 342 až 347 Klarlack PLUS, Kö 336 až 340 Ansatlos
PLUS nebo Kö A342 až A346 AQUA Klarlack.
Technická data
Doba zaschnutí: několik sekund
Odolnost vůči vodě: dobrá
Přilnavost: velmi dobrá, mimo plastů PE/PP a v omezené míře na povrchu s práškovaným
lakem
Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)
Lze přelakovat všemi lak König
Bezpečnostní pokyny
- uchovávejte mimo dosah dětí
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu
- vyschlý obal nebo jeho části lze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu, jinak
obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- mořící tinkturu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku
Formy dodání
Standardní a nestandardní odstíny
Skleněná lahvička 28 ml
Plechovka 1000 ml
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