
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor de doorschijnende, transparante penseelretouche van 

de fijnste nerven.  

 Voor het nakleuren met tricotballen. 

 Voor het patineren met een pistool. 

 Voor inkleuren van licht naar donker. 

 Voor het navullen van König kleurstift (Kö 210). 

 Voor het “verzachten” van König Fehlerex (Kö 240) en alle 

König lakken, matteringen, politoeren. 

 Voor het inkleuren van König Rexlith (Kö 151-154) en König 

polyester vullak (Kö 641). 

 Alleen binnen te gebruiken. 

 Niet in gootsteen werpen. 
 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven. 
 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - 

Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere 
gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.  

 Sneldrogende doorschijnende transparante kleur. 

 Kleurintensief, onderling en met andere König producten te 

mengen. 

 Op met was of olie behandelde oppervlakken beperkt te 

gebruiken. 

 Kleuropbrengst is wis- en watervast en met König correctie-

oplosser (Kö 711) weer op te lossen. 

 Niet geschikt voor onbehandelde oppervlakken. 

 

 
De te corrigeren plaats met lakslijpwol (Kö 413) of fijn schuurpapier 
licht opruwen. Daarbij letten op stof- en vetvrije reiniging.  
Met een König penseel colortinctuur uit het flesje halen, het overtollige 
afvegen en niet nat in meerdere dunne penseelstreken kleuren, resp. 
de nerven natekenen. 
Na droging de overgangen met König lakslijpwol (Kö 413) verwijderen. 
Indien gewerkt wordt met tricotballen, tricotbal met colortinctuur op 
een mengplateau verdelen en dan streep voor streep op de oppervlak-
te lichtjes vegen. Ook hier weer de overgangen met König lakslijpwol 
door licht te wrijven in nerfrichting de kleur afzwakken. 
Aangebrachte colortinctuur altijd met spuitbus König blanke lak PLUS 
(Kö 342-347), König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of AQUA blanke lak 
(Kö A342-A346) verzegelen (beschermen en aanpassen van de glans-
graad). 

König                  

Colortinctuur (Kö 220)   
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

 Licht ontvlambaar. 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken. 

 Dampen niet inademen. 

 Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

 
Stofdroog:  na enkele seconden 
Waterbestendigheid: zeer goed 
Hechting:   zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op 
   UV-geharde laksystemen of poederlak 
Overlakbaarheid:  met alle König producten 
Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en bij omgevingstemperatuur) . 

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


