TECHNICKÝ LIST
König Hartwachs PLUS 143 – Tvrdý vosk PLUS
Oblast použití
- používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny vysoké míře zatížení.
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí
- je vhodný pro opravu v exteriéru např. okenních rámů a dveří ze dřeva a plastu, zahradního
nábytku a v interiéru např. podlahy a schody ze dřeva a laminátu atd.
Vlastnosti výrobku
- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemitými a oxidačními barvami
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození tavením
- vosk odolává teplotám do + 110 ºC
- vosk nelze leštit
Technické údaje
Bod měknutí: 105-110 ºC (ISO 2207)
Bod tání (skápnutí): 115-120 ºC (DIN 51501)
Tvarově stálý: od - 20 ºC do + 110 ºC
Mechanická odolnost: velmi dobrá
Možnost přelakování: lze použít všechny laky König
Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, ze měkkého a tvrdého dřeva
Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)
Bezpečnostní pokyny
Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.
Zpracování odpadu
Likvidace výrobku nepodléhá žádným nařízením. Výrobek lze likvidovat v rámci směsného
komunálního odpadu.
Způsob použití
1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Natavte pájkou vosk a skápněte vosk do místa poškození
4. Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk dlátem nebo plastovým hoblíkem.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním transparentním opravným lakem v příslušném
stupni lesku. Pro interiéry je vhodný lak Ansatzlos PLUS, pro venkovní prostřední je vhodný
lak Klarlack Plus.
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