TECHNICKÝ LIST
König Fehler-Ex 240 - Kolorovací laková tinktura
Oblast použití
- používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a laminát
- používá se k rychlému, snadnému zabarvení menších poškození
- používá se obarvení dvousložkového polyesterového tmelu Kö 150 až 153.
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí
Vlastnosti výrobku
- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- stupeň lesku: hedvábný mat
- jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat
Způsob použití
Před použitím intenzivně protřepejte, musí být slyšitelné míchací kuličky. Pracujte při
pokojové teplotě. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat a vytvářet tak zcela nové odstíny.
Pro vetší ostrost tónu lze přimíchat Kö 220 kolorovací mořící tinkturu nebo Kö 215 barevný
koncentrát.
Technická data
Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 ºC, vlhkost 55-65%
Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty
Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)
Světlostálost: dobrá
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (při uzavřeném originálním obalu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny
- snadno zápalný
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- uchovávejte mimo dosah dětí
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu
- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- barvivo 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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