Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

1. Masiv, dýha
a) jemné rýhy, probrusy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní, popĜ. odmaštČní.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser

Na ukazováþek omotat hadĜík.
Namoþit ho Color stiftem
a bodovat pĜes poškozené místo.
Ne pĜímo Color stiftem.
pokyny:
Kö 425-Trikot
Kö 210-Color Stift
alternativa:
Kö 220-Color Tinktur
Kö 205-Struktur Pinsel Stift

Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu vyplnit
rýhy.
pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka
Kö 141 - tvrdý voskový tmel

PĜebyteþný tmel odstranit
plastovým koboltem (ostrá strana
na plochu, kulatá na hrany).
Lesklá místa zmatovatČt
brusnou vlnou.

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina
Kö 163 000 - hoblík na lak
Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“

b) poškozené hrany

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní, popĜ. odmaštČní.

Pomocí speciálního nástroje se
zaoblí hrany a odstraní
poškozením uvolnČný materiál.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser

pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovaþ hran
(Kantenegalisierer)

Vybrat více podobných barevných
tónĤ (2 až 3). Tvrdý vosk natavit
do poškozeného místa s pĜesahem. Tmely lze míchat.
pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka
Kö 141 - tvrdý voskový tmel

PĜebyteþný tmel odstranit
plastovým koboltem (ostrá strana
na plochu, kulatá na hrany).
Lesklá místa zmatovatČt
brusnou vlnou.

Sprejem Ansatzlos PLUS v pĜíslušném stupni lesku pĜelakujte
opravené místo a dokreslete strukturu povrchu retušovacími fixy a na
závČr opČt zafixujte lakem.

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina
Kö 163 000 - hoblík na lak

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“

Kö 205-Stuktur Pinsel
alternativa:
Kö 210-Color Stift
Kö 220-Color Tinktur
Kö 250-Hoz Retusche
Kö 278-Pinsel Fix-Lasur

c) promáÿkliny, otlaky

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní, popĜ. odmaštČní.

Kulatou stranou speciálního
nástroje se dovnitĜ zatlaþí hrany
poškozeného místa.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser

pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovaþ hran
(Kantenegalisierer)
alternativa:
Kö 161 500 - plastový kobolt

Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu vyplĖte
promáþklé místo s lehkým
pĜesahem.

PĜebyteþný tmel odstranit plastovým koboltem (ostrá strana na
plochu, kulatá na hrany). Lesklá
místa zmatovatČt brusnou vlnou.

pokyny:
Kö 439 001 - plynová pájka
alternativa:
Kö 440 600 - elektrická pájka

pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt
alternativa:
Kö 406 - cidlina

Kö 141 - tvrdý voskový tmel

Kö 163 000 - hoblík na lak
Kö 413 - brusná vlna
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

2. Lamino, fólie
a) probrusy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní.

Transparentním opravným
lakem Ansatzlos PLUS vytvoĜit
mezivrstvu. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Pomocí lakového Pinsel fixu ve
správném barevném odstínu
zaretušovat poškozené místo
- barvit do základního tónu.
Barvy možno míchat.
pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
aternativa:
Kö 250-Holz Retusche
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 288-Pinsel Fix s lakem

Pomocí lazurovacího Pinsel fixu
dokreslete strukturu povrchu.
pokyny:
Kö 278-Pinsel Fix-Lasur
alternativa:
Kö 205-Struktur Pinsel
Kö 210-Color Stift
Kö 220-Color Tinktur
Kö 250-Holz Retusche

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

b) dobarvování - retušování hran

Hranu oþistit pomocí
odmašĢovaþe.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS

Lakovým fixem na hrany pomalým
a pravidelným tahem pĜetĜít
hranu.
pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS

c) jemné rýhy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní.
pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 711-Korektur-Anlöser

NejmČkþím voskovým tmelem
- Füll fixem vyplnit rýhy. Použít
2 až 3 barevné odstíny dle povrchu (tmavší, stĜední, svČtlejší).
pokyny:
Kö 130-Füll Fix

Hranou plastového koboltu
zapracujte nanesený tmel
ve smČru fládru do poškozeného
místa. Poté pĜebyteþný tmel
koboltem odstraĖte.
pokyny:
Kö 161 500 - plastový kobolt

Filcový korek zabalte do hadĜíku,
lehce navlhþete odmašĢovaþem
a ve smČru fládrĤ povrch oþistČte.

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 425-Trikot
Kö 418 - korek
alternativa:
Kö 419 - filcový korek

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 609 003 - brusný vlis „šedý“
Kö 413 - brusná vlna

Specialista na povrchové opravy a úpravy
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2. Lamino, fólie
d) díry a hluboké rýhy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- odstranit volné þásti, oþistit a
srazit hranu poškozeného místa.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS
Kö 542-Möbel Kur
Kö 165 000-Kantenegalisierer

Pomocí štČteþku a Fehler-Ex
podbarvit poškozené místo
(barevnČ sjednotit s plochou).
pokyny:
Kö 429-Fehhaar-Pinsel
Kö 430-Rotmarder-Pinsel
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250-Holz Retusche
Kö 243-Kanten Fix PLUS

Vybrat více barevných odstínĤ
(2 - 3) voskových tmelĤ a natavit
pomocí pájky do poškození. Tmely lze mezi sebou míchat.
pokyny:
Kö 141-Hartwachs
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

PĜebyteþný voskový tmel odstranit U povrchĤ s polozalitými póry je
pomocí plastového koboltu.
nutné tmelem opravené místo
proškrábnout cidlinou nebo jiným
pokyny:
ostrým pĜedmČtem a následnČ
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
dokreslit strukturu povrchu dle
alternativa:
fládrĤ.
Kö 406-Lack Ziehklinge
Kö 163-Lack Hobel
pokyny:
Kö 406-Lack Ziehklinge
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250-Holz Retusche
Kö 243-Kanten Fix PLUS

e) vytržené panty

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- odstranit volné þásti a oþistit.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

pokyny:
Kö 711-Korrektur Anlöser

Rex-Lith (polyesterový tmel)
pĜibarvit pomocí Fehler-Ex (dle
potĜeby), na závČr pĜidat pĜíslušné
množství tvrdidla.
pokyny:
Kö 151-153-Rex-Lith
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack

Pantový otvor vyplnit napĜ. víþkem JeštČ pĜed tím, než Rex-Lith plnČ
od laku a Rex-Lith aplikovat/mozatvrdne, zhruba opracovat
delovat do poškozeného
- odstranit pĜebyteþnou výplĖ.
místa.
pokyny:
pokyny:
Kö 151-153-Rex-Lith
Kö 151-153-Rex-Lith

Pomocí kovového hoblíku na lak
naþisto zarovnat Rex-Lith
s povrchem.
pokyny:
Kö 163-Lack Hobel

Pomocí brusného papíru
„za sucha“ pĜes korek vyhladit
polyesterový tmel Rex-Lith
a oþistit povrch.

V pĜípadČ barevné odlišnosti
možno pĜelakovat Acryl-Deck
lakem pro barevné sjednocení
povrchu. Aplikovat ze 30 cm.

pokyny:
Kö 414-Schleifpapier Trocken
Kö 418-Schleifkork

pokyny:
Kö 372-Acryl Decklack PF

Specialista na povrchové opravy a úpravy
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2. Lamino, fólie
f) poškozené hrany

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- odstranit volné þásti a oþistit.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506-KKC PLUS
Kö 542-Möbel Kur

Pomocí Kantenegalisierer kolmo
srazit hranu poškozeného místa.
pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer

Plochu poškozeného místa
podbarvit, aby po nanesení tmelu
nebyla vidČt kontura.
pokyny:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
alternativa:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche

Vybrat více barevných odstínĤ
voskových tmelĤ (Hartwachs
PLUS) a natavit pomocí pájky
do poškození. Tmely lze mezi
sebou míchat.
pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
alternativa:
Kö 141-Hartwachs
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

Pomocí laku König Ansatzlos
PLUS vytvoĜit mezivrstvu. Na lak
provést retuš pro dokreslení
struktury dĜeviny.

Na závČr zafixovat lakem König
Ansatzlos PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

pokyny:
Kö 336-338 Ansatzlos PLUS

Kö 250-Holz Retusche
alternativa:
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche

3. Podlahy
a) spáry

Povrh podlahy musí být þistý
a zbavený mastnoty.

Do spáry aplikujte AQUA Füllspachtel pomocí nástavce.
pokyny:
Kö A155-AQUA Füllspachtel

ýervenou stČrkou odstranit
pĜebyteþnou vrstvu výplnČ.
Pokud zatvrdne, odstranit
hoblíkem na lak.
pokyny:
Kö 162 001-Arbeits-Spatel
Kö 163 000-Lack Hobel

Specialista na povrchové opravy a úpravy

PĜebyteþný voskový tmel odstranit
pomocí plastového koboltu.
pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

3. Podlahy
b) masivní - díry, hluboké rýhy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- odstranit volné þásti a oþistit.

Pomocí kulaté strany
Kantenegalisierer zamáþknout
hrany poškozeného místa.

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur

pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel

Vybrat více barevných odstínĤ +
transparentní (2 - 3) voskových
tmelĤ Hartwachs PLUS a natavit
pomocí pájky do poškození. Tmely lze mezi sebou míchat.
pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

PĜebyteþný voskový tmel odstranit Jedním tmavším barevným tónem
pomocí plastového koboltu.
dodČlat strukturu povrchu. Rohem
hrotu pájky nanést do již
pokyny:
nataveného a vytvrdlého tmelu.
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
PĜebyteþný tmel opČt odstranit
alternativa:
plastovým koboltem.
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
Kö 163 000-Lack Hobel
pokyny:
Kö 143 000-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 161 500-Füllstoff Hobel
alternativa:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
Kö 163 000-Lack Hobel

Pomocí šedého brusného vlisu
oþistit/odmastit plochu.
pokyny:
Kö 609 003-Schleif-Vlies grob
alternativa:
Kö 711-Korektur-Anlöser
Kö 413-Lack schleifwolle

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.
pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

3. Podlahy
c) masivní - promáÿkliny,
prom
otlaky

Povrh podlahy musí být þistý
a zbavený mastnot.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur

Hrotem plynové pájky natavit
do poškozeného místa
transparentní Hartwachs PLUS
a tím promáþklé místo vyplnit
s pĜesahem.
pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

PĜebyteþný voskový tmel odstranit Na závČr zafixovat lakem König
pomocí cidliny.
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
pokyny:
NestĜíkat na vlhký podklad.
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
alternativa:
pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff Hobel
Kö 342-347 Klarlack PLUS
Kö 163 000-Lack Hobel

Specialista na povrchové opravy a úpravy
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3. Podlahy
d) lamino - odŐeniny, probrusy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþistit.
pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur

Pomocí plynové pájky a tvrdého
transparentního tmelu doplnit
chybČjící materiál.
Tip: zahnutým hrotem se tmel
lépe aplikuje.
pokyny:
Kö 141-Hartwachs
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

Cidlinou odstranit pĜebyteþnou
vrstvu voskového tmelu.
pokyny:
Kö 406 000-Lack Ziehklinge
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 163 000-Lack Hobel

Plastovým koboltem hoblovat
ve smČru fládrování povrchu.
Tím se docílí opČtovné struktury
podlahy.

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Speciálním hoblíkem na lak
odstranit pĜebyteþnou vrstvu
voskového tmelu.

Pomocí laku König Klarlack PLUS
vytvoĜit mezivrstvu. Aplikovat ze
30 cm. Pomocí cidlliny proškrábnout fládrování a poté rýhy vyplnit
štČteþkem lakovou barvou. Tím se
dokreslí struktura.

Kö 439 440-Schmelzspitze
Kobold

e) lamino - díry a hluboké rýhy

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþistit.
pokyny:
Kö 506-KKC PLUS
alternativa:
Kö 542-Möbel Kur
Kö 711-Korektur Anlöser

Okraj poškozeného místa podbar- Vybrat více barevných odstínĤ
vit štČteþkem a Fehler-Ex. Povrch pasujících k povrchu (svČtlý,
se barevnČ sjednotí.
stĜední, tmavý) - Hartwachs
PLUS. Tmely natavit a smíchat
pokyny:
za tepla plynovou pájkou - docílit
Kö 429 000-Fehhaar-Pinsel
základního odstínu opravovaného
alternativa:
povrchu.
Kö 430 000-Rotmarder-Pinsel
pokyny:
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 143-Hartwachs PLUS
alternativa:
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
alternativa:
Kö 250 000-Holz Retusche
Kö 440 600-Schmelz Kobold

pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

pokyny:
342-347 Klarlack PLUS
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge
Kö 240-Fehler-Ex
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 250 000-Holz Retusche
Kö 429 000-Fehhaar-Pinsel
alternativa:
Kö 430 000-Rotmarder-Pinsel

Fládrování vyplnit pomocí transparentního Hartwachsu PLUS. PĜebyteþný
tmel odstranit hoblíkem na lak. Tím
bude povrch opČt naprosto hladký.

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Kö 163 000-Lack Hobel
alternativa:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ
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3. Podlahy
f) linoleum, korek

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþistit a odstranit volné þásti.
pokyny:
Kö 711-Korektur Anlöser

Kulatou stranou speciálního
nástroje (Kantenegalisierer)
zatlaþit dovnitĜ hrany
poškozeného místa.
pokyny:
Kö 165 000 - zaoblovaþ hran
(Kantenegaliesierer)

Vybrat více barevných odstínĤ
pasujících k povrchu (svČtlý,
stĜední, tmavý) - Hartwachs PRO.
Tmely natavit a smíchat za tepla
plynovou pájkou - docílit rĤznorodosti povrchu resp. základního
odstínu opravovaného povrchu.
pokyny:
Kö 147-Hartwachs PRO
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

Pomocí šedého brusného vlisu
okolí opravovaného místa oþistit,
odmastit.
pokyny:
Kö 609 003-Schleif-Vlies „grob“
alternativa:
Kö 413 000-Lack Schleifwolle

PĜebyteþný tmel odstranit plastovým koboltem - povrch zarovnat.
pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 163 000-Lack-Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

Tmavším odstínem dotvoĜit
strukturu - nanést Hartwachs PRO
krátkými tahy hrotem pájky pĜes
již vyplnČné místo. PĜebyteþný
tmel opČt odstranit plastovým
koboltem.
pokyny:
Kö 147-Hartwachs PRO
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.
pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Specialista na povrchové opravy a úpravy

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

4. Stavební prvky
dobarvování okenních drážek

PĜipravit povrch pĜed
retušováním:
oþištČní, odmaštČní.
pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS

Kanten Fix PLUS dobĜe protĜepat,
otevĜít, otoþit hrotem vzhĤru,
stisknout v místČ „press“, poté
otoþit hrotem dolu, opČt stisknout
„press“ - barvivo s lakem nateþe
do hrotu a fix je pĜipraven
k použití.
Pozn.: odstíny Renolit, RAL,
Cova, Hornschuch a standardní
barvy.

pŐebarvení okenních proÀlŢ

Trenn-Mittel

PĜipravit povrch pĜed lakováním:
oþištČní, odmaštČní.

Lakem König - PF Acryl Decklack
nalakovat profily.
Pozn.: odstíny Renolit, RAL,
Cova, Hornschuch a standardní
barvy.

Oþistit povrch a nastĜíkat
oddČlovaþem okkeních profilĤ.
Zabrání se tím slepení ještČ
nezatvrdlého laku.
Po vytvrdnutí otĜete.

pokyny:
Kö 372-PF Acryl Decklack

pokyny:
Kö 322-Trenn-Mitell

Brousíme smirkovými papíry
„na papíĜe“ pĜes filcový korek.
Hrubost 500 - 1 000. OpČt
pohybem nahoru-dolu.

Brousíme, leštíme smirkovými
papíry „na plátnČ“ pod vodou pĜes
filcový korek. Hrubost 600 - 4 000.
OpČt pohybem nahoru-dolu.

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 415-Schleipapier Nass

pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 412-Micro Schleif-Leinen

pokyny:
Kö 711-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS

jemné rýhy na bílém plastovém proÀlu - kompletní sada Kö 657 700 S&P

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní, odmaštČní.

ZvýrazĖovacím fixem zabarvit
poškozené místo, tím bude vidČt
hloubka poškození.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 711-Korektur-Anlöser

pokyny:
ZvýrazĖovací fix je souþástí sady
Kö 657 700.

Na závČr vyleštíme filcem
a polírovací pastou. Tím opČt
docílíme stejného stupnČ lesku.

Povrch oþistíme hadĜíkem.
Hotovo.

pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein
alternativa:
Kö 655 700-Polier-Paste „grob“

Kulatou stranou malé cidliny
odstranit rýhy. Pohybem
nahoru-dolu. PostupnČ se
odebírá materiál, dokud nezmizí
zvýraznČní fixem.
pokyny:
Kö 406 500-Lack Ziehklinge
„malá“

pokyny:
Kö 425 000-Trilot 40x40 cm
alternativa:
Kö 426 501-Wischtücher

Specialista na povrchové opravy a úpravy

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

4. Stavební prvky
špatnĚ vyvrtané otvory

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþistit.

Srazit hrany a povrch zarovnat
do roviny.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 516 000-Öko-Reiniger

Vybrat správný barevný odstín
tvrdého tmelu PLUS a natavit
do poškozeného místa.
Tmel lze vrstvit.
pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

PĜebyteþný tmel odstranit
plastovým koboltem
- povrch zarovnat.

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

PĜebyteþný tmel odstranit
plastovým koboltem
- povrch zarovnat.

Cidlinou proškrábnout nanesený
tmel, tím se opČt vytvoĜí
pórovitý povrch.

pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 163 000-Lack Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

pokyny:
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge
alternativa:
Kö 407-Bürtschen (kartáþek)

díry a rýhy na fóliovaném okenním proÀlu

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþištČní, odmaštČní.
pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 711-Korektur-Anlöser

Pomocí šedého brusného vlisu
oþistit/odmastit povrch.
pokyny:
Kö 409 003-Schleif-Vlies grob
alternativa:
Kö 413 000-Lack Schleifwolle

Podbarvení stejným odstínem
(Renolit, Hornschuch, RAL, Cova)
pĜed opravou tmelem.
Použít plnČ krycí lakový fix
v pĜíslušném odstínu.

Zvolit pĜesný barevný odstín
tvrdého tmelu PLUS a natavit
do poškozeného místa.
U dĜevinovitých fólií použít
dva odstíny.

pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS

pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.
pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

Specialista na povrchové opravy a úpravy

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy

4. Stavební prvky
díry a rýhy na dŐevĚných oknech

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- odstranit volné þástice a oþistit.

Pomocí kulaté strany
Kantenegalisierer zamáþknout
hrany poškozeného místa.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 516 000-Öko-Reiniger
Kö 711 000-Korektur Anlöser

pokyny:
Kö 165 000-Kantenegalisierer

Pomocí lazurovacího fixu
dokreslit strukturu povrchu.

Na závČr zafixovat lakem König
Klarlack PLUS v pĜíslušném
stupni lesku. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.

pokyny:
Kö 205-Struktur Pinsel Stift
alternativa:
Kö 288-Lasur Pinsel Fix
Kö 210-Color Stif
Kö 250-Holz Retusche
Kö 220-Color Tinktur

Podbarvením poškozeného
místa stejným odstínem barevnČ
sjednotit povrch pĜed nanešením
opravného tmelu.
pokyny:
Kö 243-Kanten Fix PLUS
alternativa:
Kö 288-Pinsel Fix Decklack
Kö 240-Fehler-Ex
Kö 250-Holz Retusche

Vybrat odpovídající barevné
odstíny tvrdého tmelu PLUS
a natavit pomocí pájky do
poškozeného místa s pĜesahem.
Tmely lze mezi sebou míchat
pokyny:
Kö 143-Hartwachs PLUS
Kö 439 001-Schmelz Wichtel
alternativa:
Kö 440 600-Schmelz Kobold

pokyny:
Kö 342-347 Klarlack PLUS

ÿištĚní a údržba oken

Špinavé okno.

Pomocí trikotu a speciálního
þistiþe oþistit povrch okna.

Na houbiþku nanést ochranný
lak a aplikovat na okno.

pokyny:
Kö 425 000-Trikot
Kö 516 000-Öko-Reiniger
alternativa:
Kö 506 000-KKC Kunstoff-Cleaner

pokyny:
Kö 515 101-Pflege Schwam
Kö 514 000-Pflege Lack

Specialista na povrchové opravy a úpravy

Nechat zaschnout. Nová vrstva
ochranného laku chrání okno
pĜed nepĜíznivými vlivy.
Okno je jako nové.

PĜebyteþný tmel odstranit
plastovým koboltem
- povrch zarovnat.
pokyny:
Kö 161 500-Füllstoff-Hobel
alternativa:
Kö 163 000-Lack Hobel
Kö 406 000-Lack-Ziehklinge

Vše pro opravu a údržbu dŐevĚných

a plastových povrchŢ

Pracovní postupy
rýhy a poškození v laku na hliníkovém a kovovém povrchu

Poškození:
pĜipravení povrchu pĜed opravou
- oþistit a odstranit volné þástice.

Želízkem z hoblíku na lak
odstranit pĜebývající materiál
- povrch zarovnat.

pokyny:
Kö 506 000-KKC PLUS
alternativa:
Kö 516 000-Öko-Reiniger

pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel

Okolí poškozeného místa oblepit
a rýhu vyplnit tmelem na vodní
bázi (Aqua Füll Spachtel)
s pĜesahem. Nechat dobĜe
vytvrdnout.

PĜebyteþnou vrstvu tmelu odstranit želízkem z hoblíku na lak.
pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel

pokyny:
Kö A155-AQUA Füll Spachtel
Kö 162 001-Arbeits Spatel 7 x 5 cm

Pomocí brusného papíru
„za sucha“ pĜes korek vyhladit
opravené místo.
pokyny:
Kö 414-Schleifpapier Trocken
Kö 418-Schleifkork

PŐírodní a umĚlý kámen

Vodním lakem König lehce
„zaprášit“ opravené místo. VytvoĜí
se mezivrstva. Aplikovat ze
30 cm. NestĜíkat na vlhký podklad.
pokyny:
Kö A342-346 - AQUA Klarlack
(tvrdý mat, mat, polomat,
pololesk, lesk)

UV lampu položit pĜes fólii na
poškozené místo a nechat opravný materiál vytvrdnout (cca 30
vteĜin na 1 cm2). UV lampa se po
30 vteĜinách vypne sama.

Na závČr nalakovat opravené
místo vrchním plnČ krycím lakem
König v pĜíslušném barevném
odstínu. Aplikovat ze 30 cm.
NestĜíkat na vlhký podklad.
pokyny:
Kö 372-PF Acryl Decklack

PĜebyteþný materiál odstranit
hoblíkem na lak (krátkými
rychlými tahy). U mramoru použít
sépiovou škrabku.

Poté leštit brusnými
papíry „pod vodou“
(hrubost 2 400 / 3 200 / 4 000).
Leštit pĜes korek.

Poškození:
podklad musí být suchý a mít
pokojovou teplotu. Dle potĜeby
zahĜát na požadovanou teplotu.
Poškozené místo oþistit. Po
þištČní nechat cca 30 vteĜin
odvČtrat.

Nanést transparentní tekutý tmel
do poškozeného místa. PĜekrýt
fólií a lehce zatlaþit.
Pozor: nevtlaþit fólii do místa
poškození.

Nanést jemnou polírovací pastu
a filcovou stranou korku dále
leštit. Možno také leštit strojovČ.

Oprava je hotova. Pokud nejste
spokojeni se stupnČm lesku,
možno dále leštit polírovací
pastou.

Všechny materiály a náŐadí jsou souÿástí kufru - König RepairLux

Specialista na
Specialista
na povrchové
povrchové opravy
opravy a úpravy
úpravy

Vše pro opravu a údržbu dřevěných

a plastových povrchů

Pracovní postupy
poškození v polyesterovém laku

Poškození:
Odstranit všechny volné části.
Pomocí speciálního nástroje
odstranit hrany okolo poškozeného místa a zabrousit brusným
papírem (hrubost 800). Povrch
očistit, světlá místa dobarvit
mořicí tinkturou.

Dřevěnou špachtlí nabrat již
namíchaný lak a tupováním
vyplnit poškozené místo. Na
matový film, který se vytvořil, již
nesahat. Doba tvrdnutí 60 min.
Při důkladné opravě pian nechat
přibarvený zakápkový lak vytvrdnout 12 - 24 hod.

pokyny:
Kö 711 000-Korektur-Anlöser
alternativa:
Kö 506 000-KKC PLUS

pokyny:
Kö 641 000-Polyester Füll-Lack
Kö 215 000-Farb Konzentrat
alternativa:
Kö 220-Color Tinktur

Kö 165 000 - zaoblovač hran
(Kantenegalisierer)

Přebytečnou vrstvu zakápkového
laku odstranit hoblíkem na lak.
pokyny:
Kö 163 000-Lack Hobel

Brusnou vodou a brusnými papíry
„za mokra“ obrousit-vyleštit
pod brusnou vodou.
pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork
Kö 412-Micro Schleif-Leinen
Kö 646 000-Schleif-Flüssigkeit

povrchy z umělé hmoty a ve vysokém lesku

Brusným papírem „na plátně“
(hrubost 1 800 - 2 400) odstranit
přebytečný materiál. Brousit přes
korek krátkými pohyby, dokud
povrch nebude hladký.
pokyny:
Kö 418 100-Schleifkork mit
Filzsohle
Kö 412 000-Micro-schleif-Leinen

Poté použít jemnější brusivo
(hrubost 2 400 - 12 000) a brousit
do hladka. Doleštit pomocí
Öko-reiniger.

Osušit papírovým ubrouskem.

pokyny:
Kö 425 000-Trikot
Kö 516 000-Öko-reiniger

Specialista na povrchové opravy a úpravy

Na závěr vyleštíme filcem
a polírovací pastou. Tím opět
docílíme stejného stupně lesku.
pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein“
alternativa:
Kö 655 700-Polier-Paste „grob“

Na závěr vyleštíme filcem
a polírovací pastou. Tím opět
docílíme stejného stupně lesku.
Polírovací pastu nenechat
zaschnout a ihned setřít hadříkem.
pokyny:
Kö 419 000-Filz-Schleifklotz
Kö 655 600-Polier-Paste „fein“

