
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het natekenen van fijne houtnerven-/structuren.  

 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.  

 Sneldrogend. 

 Wis- en watervast. 

 Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlak-

ken. 

 Met alle König blanke lakken overlakbaar. 

 Aanzetloze opbrengst, bijzonder geschikt voor fijn retou-

cheerwerk (fijne strepen en punten). 

 Stift is niet navulbaar. 

 Geproduceerd op oplosmiddelenbasis. 

 
Dop van stift nemen - stift is direct te gebruiken. Met de punt van de 
stift de kleur naar wens (zonder druk) middels punten aanbrengen of 
met fijne korte strepen. 
Is de kleuropbrengst te veel en daardoor te donker, dan kan na het 
aandrogen de kleur met lakslijpwol (Kö 413) worden afgezwakt resp. 
aangepast. 
Bij sterk “zuigende”, onbehandelde of ruwe oppervlakken (bijv. bij 
doorgeschuurde plaats) de kleur middels kleine punten aanbrengen. 
Bij correctiewerk op gevulde plaatsen (bijv. met König vulstoffen) eerst 
met König spuitbus aanzetloos de ondergrond “afsluiten”. Ter afsluiting 
(beschermlaag) weer met König spuitbus aanzetloos spuiten. 
De punt van de stift van tijd tot tijd op een doek of lap afvegen resp. 
schoonmaken om zo verontreinigingen te vermijden. De punt niet met 
lakken in aanraking brengen bijv. bij het overretoucheren van niet 
volledig aangedroogde lakken. De punt kan daardoor gaan kleven resp. 
hard worden.  
De stift na gebruik weer goed afsluiten - uitdrogingsgevaar! 

König                  

Structuurpenseelstiften (Kö 205)   
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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. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

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

 
Stofdroog:  na 1-2 minuten 
Handvast:  na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van 

   kamertemperatuur en laagdikte) 

Waterbestendigheid: goed 
Hechting:   zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op 
   UV-geharde laksystemen of poederlak 
Overlakbaarheid:  probleemloos, voor zover bekend 
Opslag:   minstens 1 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en bij kamertemperatuur) . 
 

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


