
                     Ceara extra–dura ( Hartwachs Plus ) Kö 143 
  

                                                      Fisa tehnica 
                                                                              

Prezentarea materialului: 

- material de umplere solid, colorat  

- combinaţie de ceruri minerale de calitate superioară şi componente de masǎ plasticǎ 

coloratǎ cu pigmentî şi oxizi 

- bune caracteristici de rezistenţă 

- supralăcuibil în strat subţire cu toate lacurile/sprayurile König  

- nuanţele se pot combina între ele la topire 

- elasticitate bună 

- nu este şlefuibil mecanic 

- rezistent la intemperii şi la căldură până la 110° C  

 

Domenii de întrebuinţare: 

- pentru remedierea zgârieturilor, urmelor de presare, aşchierilor şi a deteriorarilor mai 

adânci, precum şi pentru umplerea gǎurilor ( de ex. de noduri ), crǎpǎturilor provocate 

de vânt, a leziunilor în suprafaţǎ minore şi a gǎurilor de la cuie pe suprafeţe puternic 

solicitate; 

- utilizabil în interior şi în special recomandat pentru zonele exterioare (ferestre, uşi  

din lemn şi din material plastic );  

-    simplu de aplicat, rapid şi efectiv 

- acest material de umplere nu scade, se  întinde fǎrǎ efort, se supralǎcuieşte, este     

      rezistent la razele UV şi nu-si modificǎ forma pânǎ la 110°C 

ATENŢIE: ceara extra-dura poate fi şlefuitǎ mecanic numai în anumite condiţii 

 

Materiale auxiliare şi accesorii necesare pentru aplicareare: 

- letcon de topit König, elctric sau cu gaz 

- spatulǎ de umplere 

- minirindea-multilamǎ pentru nivelare dupǎ uscare 

- ţicling  

FAZELE  DE  LUCRU: 

 

1. PREGATIREA 

Pistolul de lipit se racordeazǎ la curentul electric şi se lasǎ 2-3 minute la încǎlzit. 

Temperatura se regleazǎ preliminar pentru prelucrarea materialului de umplere.  

În funcţie de plasticitatea materialului de umplere doritǎ se poate face înainte o reglare 

finǎ (vezi instrucţiunile de folosire ale aparatului de lipit).  

 

2. UMPLEREA 

Se întroduce materialul de umplere în locul afectat, printr-o aplicare uşoarǎ a cerii. 

În acelaşi timp se acordǎ atenţie la o bunǎ aderenţǎ a cerii cu marginile leziunii. 

Atenţie! Materialul de umplere sǎ nu se îndeseşte cu forţa. 

 

3. NIVELAREA 

Materialul de umplere se lasǎ sǎ se rǎceascǎ, dupǎ care proeminenţele se eliminǎ. 

A) Pe suprafeţele lǎcuite sǎ se niveleze cu rindeaua de lac multilamǎ cod 163000. 

B) Pe suprafeţe netratate sǎ se niveleze cu ţiclingul König cod 406000. 

C) Pentru umpluturi mici (ex. gǎuri de cuie) se îndepǎrteazǎ cantitatea peste nivel cu 

spatula König cod 161500, cât timp ceara este încǎ moale. 

 

4. SCHIMBAREA/AJUSTAREA TONULUI DE CULOARE 

Sǎ se ţinǎ cont de indicaţiile explicite din instrucţiunile de utilizare, inclusiv ale pistolului 

de lipit König cod 164500. 



 


