
TECHNICKÝ LIST 
 
König Kerami-Fill ® 147 – Keramický tvrdý vosk 
 
Oblast použití 
- je vhodný pro opravu povrchů keramických obkladů a dlažeb (matných až vysoce lesklých) 
a obkladů z přírodního kamene nebo betonu (matných) 
- používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách 
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí 
 
Vlastnosti výrobku 
- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemitými a oxidačními barvami s přídavkem 
dalších speciálních příměsí 
- velmi dobrá přilnavost 
- jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat 
- lze míchat i s ostatními druhy vosků značky König 
- vosk se nanáší do místa poškození tavením 
- vosk se po opracování neleskne, zůstává stále matný 
- vosk je pevný a lze ho vystavovat zatížení 
 
Technické údaje 
Tvarově stálý: do + 110 ºC 
Mechanická odolnost: velmi dobrá 
Nasákavost vodou: <1% 
Možnost přelakování: lze použít všechny laky König 
Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z keramiky, přírodního a umělého kamene 
Skladování/Doba použití: 1 rok (skladovat uzavřeném v původním balení) 
 
Bezpečnostní pokyny  
Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.  
Pozor při tavení tmelu hrozí popálení. 
 
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. Jednotlivé barevné odstíny lze 
mezi sebou míchat a vytvářet tak zcela nové přesné odstíny. 
Pozor: Tavnou pájku nenastavujte na příliš velkou teplotu, mohlo by dojít k přepálení vosku 
tzn. ke změně barvy vosku.  
 
4. Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk plastovým hoblíkem/špachtlí. Nepoužívejte 
k odstranění zbytku vosku kovové nástroje, došlo by k zabarvení vosku od kovového nástroje.  
 
 



5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním transparentním opravným lakem v příslušném 
stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos PLUS nebo lak Klarlack Plus. U malých poškození lze 
použít také lak ve fixu se štětcovým hrotem Pinsel-Fix®.  
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