
                  CREION CORECTOR DE RETUŞ KÖNIG 
 

                             Kanten Fix PREMIUM „Kö 243 000” 

 
 

Domenii de utilizare: 

 

-  pentru colorarea opaca a suprafetelor din lemn, mase plastice, metal 

-  pentru colorarea rapida, necomplicata a colturilor, canturilor, nuturilor 

-  pentru retusarea locurilor cu defecte 

-  recomandat pentru folosirea atât în interior cât şi în exterior 

 

Caracteristicile produsului: 

 

-  lac pigmentat de acoperire pe baza acrilica 

-  uscare rapida 

-  purere mare de acoperire 

-  supralacuibil cu toate tipurile de lacuri de retus Koenig 

-  aderenta buna pe multe tipuri de suprafete cu lac, din mase plastice si metal  

           ( nu si PVC moale ) 

      -   numai conditionat pe garniturile de etansare la binale din PVC 

 

Indicaţii de utilizare ( vedeti si fotografii din flyer ): 

 

1. Pregătirea şi agitarea 

• Părţile ce urmează a fi colorate trebuie să fie uscate, fără praf sau grăsimi. 

eventual pot fi curăţate inainte cu “König Kunststoff Cleaner” sau ”König 

Korrektur-Anlöser” 

• Carioca se va ţine bine strânsă în mână şi inainte de intrebuintare se va agita 

puternic, cca 30 de secunde; trebuie să se audă ca bila din interior. 

 

2. Dezaerarea ( compensarea presiunii ) 

În carioca se poate dezvolta o suprapresiune datorită unor influenţe exterioare 

(căldură). Pentru evitarea formării de stropi (surplus de lac), trebuie sa se faca  

o compensare (egalizare) a presiunii. În acest scop se va scoate capacul si se va 

presa uşor ( carioca cu vârful în sus, preferabil pe o carpa dedesubtul varfului )  

în locul marcat P ( de la Press/ apasă), pentru a elibera suprapresiunea . 

 

3. Activarea creionului 

Pentru activare creionul se va ţine cu vârful în jos; prin presarea lejera în locul 

marcat “P”; vârful se va umple incet cu lac; daca este cazul, supracantitatea de lac 

se va sterge pe o bucata de carpa. 
 

4. Aplicarea culorii 

     Varful creionului se va tine intr-un unghi de cca 45 grade si se va presa usor. 

Ventilul se va descide si  multumita pompitei din varful creionului lacul va curge 

dozat si continuu. Evitati presarea in zona marcata cu P in timpul aplicarii, 

deoarece aceasta poate conduce la o curgere de lac necontrolata. 

Multumita formei noi a varfului puteti lucra usor si in zone „grele” – colturi, 

locuri inguste. De asemenea se pot obtine usor si latimi diferite de trasare. 

Indicatie: in cazul in care puterea de acoperire scade, agitati creionul inca o data  

si faceti dezaerarea ( ca la pct. 2/ Foto 2 ). 



 

Date de produs: 

 

- Prelucrarea: la 18 – 25 grade C si 55 – 65 % umiditate 

- Uscare la praf: dupa cca 1 – 2 minute 

- Uscare la prindere: dupa cca 2 – 5 minute ( in functie de temperatura mediului si 

de grosimea stratului aplicat ) 

- Stabilitate la lumina: buna 

- Rezistanta la vreme/ intemperii: buna 

- Depozitare: min. 2 ani ( in ambalaj original si la temperatura de camera ) 

 

Siguranta in lucru: 

Conform etichetei si a fisei de securitate. 

 

Instructiuni de  casare: 

             Conform fisei de securitate. 

 

Mijloace/Accesorii auxiliare pentru lucru: 

 

Tricot din bumbac: pentru stergere, respectiv aplicare economica Art.Nr. 422 000-403 

König Kunststoff/ Plastic  Cleaner KKC – Art. Nr. 506000- 605/ 506000-600 

König Kunststoff/ Plastic Cleaner Plus KKC  – Art. Nr. 506001- 605/ 506001-600 

König Korrektur-Anlöser – Art. Nr. 711000 

Vârf de rezervă alb – Art Nr.  EB 2898  


