
TECHNICKÝ LIST 
 
König Holz-Retusche 250 - Retušovací barvičky 
 
 
Oblast použití 
- používá se k retušovacím pracím za pomocí štětce 
- používá se k podbarvení vrypů před aplikací opravného vosku 
- používá se k lazurovacím i plně krycím retuším 
- vhodný pro dřevěné i dekorované povrchy 
- vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí 
 
 
Vlastnosti výrobku 
- pigmentovaný lak na akrylátové bázi v pevné formě 
- vysoká krycí schopnost 
- lze přelakovat 
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy (ní vhodné na měkčené   
  PVC) 
- barevná stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům  
- stupeň lesku: hedvábný mat 
- jednotlivé barvy lze mezi sebou míchat 
 
 
Způsob použití  
Pipetou se nakape nitoředidlo přímo do kalíšků s barvou. Barva se nanáší štětcem na paletu 
nebo průhlednou fólii, zde se namíchá odpovídající odstín. Nejprve se provádí retuše 
základního odstínu a poté se dokresluje struktura dřeva jemnými tahy štětcem. Fixace opravy 
se provádí transparentním opravným lakem Ansatzlos PLUS v příslušném stupni lesku. Ve 
venkovním prostřední se pro fixací používá opravný lak Klarlack PLUS. 
 
 
Technická data 
Barevnostálost: dobrá 
Odolnost vůči venkovnímu prostředí: dobrá 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v originálním obalu při pokojové teplotě) 
 
 
Bezpečnostní pokyny 
- uchovávejte mimo dosah dětí 
- 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 
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku  
 
 
 



Formy dodání 
Obal: Kovová krabička 
Obsah:  
obj. č. 250 101 Farbnäpfchen - Kalíšky s barvou 12 ks 
obj. č. 430 002 1x štětec (vel. č. 2, z červené kuny) 
obj. č. 162 000 1x průhledná fólie 
obj. č. 295 000 1x pipeta 
+ ředidlo 10 ml 
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