
LAC ( SPRAY ) DE ACOPERIRE PF  Kö 372                                          Fisa tehnica 
 

Domeniu de utilizare: 

 
♦ Pentru colorare cu acoperire totală, special pentru suprafeţe din lemn şi material plastic în domenii UNI. 

♦ Un sistem mobil de pulverizare pentru prelucrarea ulterioară a lăcuirii „pe suprafeţe întregi“. 

 

Caracteristicile produsului: 

 
♦ Lac de acoperire de combinare pe bază acrilică, puternic pigmentat. 

♦ Sistem fizic de uscare. 

♦ Uscare completă în câteva minute, în funcţie de grosimea stratului de lac aplicat. 

♦ Proprietăţi bune de reticulare şi de formă, cu duritate şi rezistenţă excelentă. 

♦ La lăcuirea suprafeţelor din lemn „fibrajul“ dispare. 

♦ Reziustent la lumină şi intemperii. 

♦ Calitatea lacului îndeplineşte cerinţa conform VOB – la o utilizare adecvată. 

♦ Nu este adecvat pentru suprafeţe din PVC moi. 

 

Indicaţii de prelucrare: 

 
♦ Inainte de utilizare se agită foarte bine. După ce se aude bila de amestecare din interiorul dozei se mai agită 

cca. 30 secunde. Se repetă acţiunea în timpul prelucrării. 

♦ Se prelucrează la temperatura camerei – nu se pulverizează pe suprafeţe reci. 

♦ Suprafaţa care urmează a fi tratată se usucă înainte cu hărtie de şlefuit Kö 414 cu granulaţie de 240/280, 

pentru a nivela zgrieturile şi uzurile prin frecare. 

Slefuirea finală fină se realizează cu lâna de şlefuit pentru lac 000 Kö 314, resp. Schleif Vlies Kö 609 cu 

granulaţie de 1500. 

Apoi se îndepărtează temeinic resturile de la şlefuire. 

♦ La suprafeţe orizonatale sunt mai avantajoase mai multe ( 2 – 3 ) straturi, nu prea gros pulverizate. 

♦ Perioada de aştepatare între procesele de pulverizare este de cca. 30 min. 

♦ A se face o pulverizare de probă într-un loc nevizibil, pentru verificarea compatibilităţii lacului ( deoarece nu 

este adecvat pentru suprafeţe PVC moi). 

 

Indicaţii profesioniste de la centrul de şcolarizare: 
 

♦ Pentru a obţine caracteristici de pulverizare mai bune, doza de spray König se poate încălzi timp de 1 – 2 

minute într-o baie de apă caldă până la max. 50 C. 

♦ Neconcordanţe ale gradului de luciu pot fi remediate prin utilizarea spray-ului Asatzlos Pro Si Kö 336 – 340. 

♦ Pulverizare cu „cap roşu de sprayere“ pentru postlăcuire pe suprafeţe mari. 

Pulverizare cu „cap galben de sprayere“ pentru postlăcuire pe suprafeţe parţiale. 

 

♦ Atenţie 

Cu cât este mai mare  distanţa până la suprafaţa de pulverizare, cu atât „mai fin“este stratul de lac ( grad de 

luciu mai mic ) 

Cu cât este mai mică distanţa până la suprafaţa de pulverizare, cu atât „mai ud“este stratul de lac ( grad de 

luciu mai mare ) – prin aceasta se prelungeşte timpul de uscare. 

♦ Atenţie la capul de pulverizare curat: 

Resturi de lac pot conduce la lipiri şi înfundări ale capului de pulverizare. Acesta poate fi curăţat prin 

aşezarea pe o doză …… şi „pulverizare curată“ 

 

Forma de livrare: Sprüh-König 150 ml/400 ml – 10 tonuri de alb, 3 tonuri de negru 

Grad de luciu: mat mătăsos (PF 350/757/758 livrabil şi în gradele de luciu „lucios“ şi „mat“) 

Sprüh-König 400 ml – 30 tonuri RAL 

Grad de luciu: mat mătăsos 

 
Execuţie specială (S.A.) – ca rezolvare specială a problemei – 

la cerere realizăm tonul de culoare dorit de Dvs., conform mostrei Dvs. 



 

Norme de control: 

 
♦ Timp de uscare 

In funcţie de suprafaţă şi de cantitatea pulverizată, la temperatura camerei, se usucă foarte bine în 5 – 10 

minute, după 10 – 15 minute poate fi luat în mână. 

 

♦ Se utilizează pe următoarele suprafeţe: 

Poate fi aplicat peste aproape orice tip de lac. 

Atenţie: In cazul lacurilor pe bază de apă cu uscare fizică timpul de uscare poate creşte. 

 

♦ Lăcuirea cu alte lacuri König peste acest tip de lac: 

Se poate lăcui peste acest tip de lac cu toate produsele din paleta König. 

 

♦ Randament ( normă de consum ) 

Conţinutul unei doze de 400 ml ajunge pentru tratarea cu un singur strat a unei suprafeţe de         cca. 2 mp. 

Norma de consum este puternic influenţată de capacitatea de absorţie a suprafeţei. 

 

♦ Rezistenţă la lumină - bună 

♦ Rezistenţă la intemperii – bună ( testat 500 h) 

♦ Aderenţă – bună / foarte bună ( excepţie: bună condiţionată pe sistemele cu lac cu întărire la UV) 

 

Indicaţii pentru protecţie: 

 
♦ Foarte inflamabil 

♦ Recipient sub presiune. 

♦ A se proteja de radiaţiile solare şi de temperaturi peste 50C. 

♦ A nu se deschide prin forţă sau a nu se arde nici chiar după golire. 

♦ A nu se pulveriza pe flăcări sau obiecte incandescente. 

♦ A se ţine la distanţă de surse de inflamare – a nu se fuma. 

♦ Nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor. 

 

Indicaţii pentru protecţia muncii: 

 
♦ Fără o aerare corespunzătoare există riscul formării de amestecuri explozive. 

♦ A nu se pulveriza în ochi. 

♦ Produsul se supune prevederilor referitor la substanţele periculoase. 

♦ Alte indicaţii vă rugăm să preluaţi din fişa cu date de siguranţă. 

 

Indicaţii de casare: 

 
♦ Dozele König se casează numai când sunt goale conform modalităţii prevăzute. Informaţii privind acest lucru 

puteţi prelua din fişele cu date de  siguranţă, sau întrebaţi la direcţia de colectare a deşeurilor de care 

aparţineţi. 

♦ Heinrich König & Co. preia casarea dozelor Sprüh-König pentru Dvs. , în cazul în care le trimiteţi înapoi 

„loco firmă“ la adresa menţionată mai jos. 

 

 

 

 

 
Aceste informaţii au rezultat în urma cunoaşterii celei mai bune posibil, ele trebuie şi pot fi avute în vedere doar fără obligo. 

In cazuri concrete, indicatiile de utilizare trebuie să fie adaptate cerinţelor concrete respective. 

 

Heinrich König & Co.☻An der Rosenhelle 5☻61138 Niederdolfelden 

Tel.  (0 61 01) 53 60-0☻Fax (0 61 01) 53 60-11 


