
König         

Rexlith (Kö 151-155)  

Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het herstellen van oppervlakken waaraan de hoogste 

belastbaarheid worden gesteld, zoals hout, kunststof, metaal, 
marmer, steen, polyester (niet geschikt voor polyethyleen, 
polypropyleen, teflon).  

 Voor hoek- en kantschades.   

 Om ontbrekende onderdelen te herstellen, voor het vullen 

van diepe gaten, krassen en deuken. 

 Indien buiten; overlakken. 

Temperatuurbestendigheid: tot 110°C. 
Mechanische sterkte: zeer goed 
Verwerkingstijd:  4-8 minuten 
Uithardingstijd:  al naar gelang temperatuur 20-30 minuten 
Overlakbaar:  met alle König lakken 
Hechting:   goed tot zeer goed 
Lichtechtheid/ 
weersbestendigheid: beperkt 
Opslag:   1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij koele 

   opslag) . 

 Snel uithardende 2-componenten vulstof op basis van polyes-

ter/peroxide.  

 In 4 kleuren, transparant en als assortiment verkrijgbaar. 

 Verwerkingstijd: ca. 4-8 minuten, al naar gelang de hoeveel-

heid harder en omgevingstemperatuur. 

 Geringe krimp (1-2%).   

 Soorten Rexlith zijn onderling mengbaar. 

 Uitstekende hardheid en hoge belastbaarheid. 

 Na uitharding gemakkelijk te verwerken (schuren, zagen, 

schaven, frezen). 

 Overlakbaar met 1- en 2-componenten laksystemen. 

 Met König retoucheerproducten in te kleuren: Fehlerex (Kö 

240), colortinctuur (Kö 220), kleurconcentraat (Kö 215500). 

 
Hoeveelheid harder: 2-3%. Voorbeeld van dosering zie gebruiksaanwij-
zing. 
Let op: overdosering leidt tot: verkleuring/vergeling, scheurvorming, te 
hoge warmteontwikkeling, storingen na het overlakken. Verwerkings-
temperatuur: 15-25°C. Bij het inkleuren met Fehlerex (Kö 240), kleur-
concentraat (Kö 215500), colortinctuur (Kö 220) (maximaal 5 druppels 
per cm. Rexlith) kan de uithardingstijd verlengen. 
Belangrijk:  aanpassen van de kleur vóór het toevoegen van harder. 
Op een niet zuigende ondergrond (bijv. mengplateau Kö 609) beide 
componenten ca. 1 minuut goed mengen. Voldoende Rexlith in de 
schade brengen. Insluiten van lucht vermijden. Na ca. 20-30 minuten 
uithardingstijd kan het overtollige verwijderd worden en de oppervlak-
te glad worden gemaakt. Achter gebleven Rexlith met correctieoplos-
ser (Kö 711) verwijderen. Retoucheren van een gerepareerde schade is 
na ca. 30 minuten mogelijk. Compleet nieuw lakken kan pas na 24 uur 
(fijn tussenschuren!). 
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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 uw toepassing van 
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.  

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

 Rexlith en harder zijn in de aanwezige vorm gevaarlijk afval. 

 Afvalsleutel volgens EAK 080409 - lijm– en dichte massa afval, 

die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 
bevatten.  

 Precieze informatie hierover vindt u in het veiligheidsblad of 

vraag de daarvoor verantwoordelijke afvalverwerking in uw 
gemeente.  

 

 Bij aanraking met de ogen deze grondig met water spoelen en 

arts raadplegen. 

 Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. 

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


