TECHNICKÝ LIST
König Pinsel-Fix® Klarlack 268 - Fix s bezbarvým lakem se štětcovým hrotem
Oblast použití
- používá se k bodovému lakování dřevěných a umělých povrchů
- používá se k lakování malých částí, např. nábytková držadla
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí
Vlastnosti výrobku
- průhledný lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- stupně lesku: tupý mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, lesk 55-65
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy (ne měkčené PVC)
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
Způsob použití
1) PŘÍPRAVA
- Opravované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků
silikonu.
2) MÍCHÁNÍ
- Před použitím nejdříve výrobek 20 sekund intenzivně protřepejte. Při protřepávání musí být
slyšitelný zvuk míchacích kuliček.
3) ODVZDUŠNĚNÍ
- Sejměte víčko fixu, fix uchopte do ruky hrotem nahoru a lehkým zmáčknutím v oblasti
nápisu PRESS fix odvzdušněte.
4) LAKOVÁNÍ
- Otočte fix hrotem dolů a lehce opakovaně mačkejte fix v oblasti nápisu PRESS až do doby
něž dojde k nasáknutí barvy do hrotu fixu. Lak nanášejte v tenkých vrstvách. Pro plynulý
přísun laku do hrotu během lakování mačkejte dle potřeby fix v oblasti nápisu PRESS. Po
použití nasaďte zpět víčko na fix, aby nedošlo k zatvrdnutí laku ve hrotu.
Doporučení: Pokud nebudete delší dobu fix používat, tak vyčistěte hrot fixu nitroředidlem.
5) VÝMĚNA HROTU
- Zaschlé hroty fixů lze z fixu vyjmout a vymýt je v nitroředidle a znovu je použít.V případě
opotřebení hrotu lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který je umístěn
v průhledném plastovém krytu na konci fixu.
Technická data
Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty
Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě laku)
Světlostálost: dobrá
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu 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
- lak z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku
Formy dodání
Fix s lakem v různých stupních lesku
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