
    LAC SPECIAL DE RETUS ( AEROSOL )                        Fisa 

 Ansatzlos PLUS 336 - 340                                           tehnica 

 

Domenii de utilizare : 

 - pentru pulverizarea finã, "fãrã adaos" pe suprafete. Indicat si pentru suprafetele 

care au fost tratate mai întâi cu materiale de îngrijire pe bazã de silicon. Produsul se 

evidentiazã prin înalta sa aderentã pe aproape toate tipurile de suprafete (lemn, metal, 

mase plastice) 

 -  un sistem de lãcuire mobil, pentru lucrãri ce necesitã aplicarea de lac dupã 

lãcuirea propriu-zisã. Special pentru lucrãri la sediul clientului. 

 

Caracteristicile produsului : 

 - este un lac incolor, pe bazã nitrocelulozicã  

 - se usucã în câteva minute în functie de grosimea stratului aplicat. 

 - extraordinarã capacitate de tãrie si rezistentã. 

 - nu formeazã strat tip "coajã de portocalã" 

 - stabil în contact cu PVC-ul tare 

 

Indicatii de utilizare : 

 - doza se va agita energic în plan vertical înainte de întrebuintare. Dupã ce se vor 

auzi loviturile bilei de agitare din interior se va mai agita încã 20 sec. Sprayul cu grad de 

luciu "lucios" nu contine bilã de agitare. 

 - se va lucra numai la temperatura camerei - nu se va pulveriza peste suprafete 

reci. 

 - suprafetele de prelucrat se vor slefui mai întâi putin cu lîna de slefuit lac Kö 412 

sau cu buretele de slefuit Kö609 cu granulatie 1500. Se vor îndepãrta apoi temeinic 

resturile de la slefuire. 

 - este mai avantajos sã se pulverizeze în mai multe (2-3) straturi, nu prea insistent 

pentru a nu se obtine straturi groase de lac. 

 - pentru a verifica potrivirea (intensitatea) lacului cu gradul de luciu al suprafetei, 

se va pulveriza "de probã" într-un loc mai putin vizibil. (aceasta si pentru verificarea 

stabilitãtii în contact cu suprafetele din PVC moale) 

 

Sfaturi practice de la centrul de perfectionare König : 

 - cu cât este mai dificilã suprafata, cu atât mai mare trebuie sã fie si distanta de 

pulverizare. Întotdeauna se freacã cu lâna de slefuit lac Kö 413 stratul aplicat, în scopul 

compensãrii micilor diferente de luciu fatã de gradul de luciu al suprafetei. Dupã aceea se 

îndepãrteazã temeinic resturile de la slefuire. 

 - la suprafetele cu pori deschisi nu se utiliza lâna de slefuit peste stratul de lac 

aplicat. 

Marginile portiunii de lac aplicat se pot egaliza prin pulverizare de lac Schleierweg 

normal Kö 318 (de ex. suprafetele finisate cires) - alegerea gradului de luciu potrivit este 

hotãrâtoare pentru obtinerea unui rezultat bun. 

 

 Atentie :  

 - cu cât este mai mare distanta de pulverizare, cu atât este mai fin stratul de lac 

aplicat (luciu mai slab); cu cât este mai micã distanta de pulverizare, cu atât va fi mai 

"ud" stratul de lac aplicat (luciu mai puternic). 

 - peste o remediere realizatã cu materiale de umplere (ceruri, Schellack,etc.) se 

poate pulveriza usor un strat fin de lac pentru a se "ascunde" urma marginii materialului 

de umplere. 



 - o remediere realizatã cu materiale de retus propriu-zise se poate deschide la 

culoare prin pulverizare de lac - dupã evaporarea solventilor acest efect va dispare din 

nou. 

 Aveti grijã la curãtenia capului pe pulverizat 

 

 - pe muchii si canturi se va obtine forma doritã modelând materialul cu lama nu 

foarte încinsã a letconului "Schmelz-Wichtel" sau "Schmelz-Kobold" 

 - defectele adânci se vor umple mai întâi cu Schellack Kö 142, se va índepãrta 

apoi grosier surplusul cu ajutorul ticlingului iar în continuare se va umple peste cu cearã 

tare Kö 141 

 - resturile de Schellack de pe lama letconului se vor îndepãrta imediat cu "lâna de 

slefuit Kö 413" pentru a se evita murdãrirea lamei cu arsurã. Depunerile fixate sau arse 

de Schellack  se pot rãzui cu atentie de pe lama letconului cu ajutorul ticlingului. 

 

 

 - rãzuirea Schellack-lui Kö 142 cu tinclingul Kö 406 se realizeazã mai usor dacã 

se înmoaie mai întâi stratul superior de Schellack cu dizolvant de corectare Kö 711. 

 

Mod de livrare :  batoane 10 x 8 cm / cutie 

      20 x 8 cm / cutie 

      culori standard sau speciale 

 

Teste : 

 - Rezistenta mecanicã : rezistentã mecanicã foarte bunã (la aplicarea unei 

sarcini       mecanice mari existã pericolul ruperii 

materialului în bucãti) 

 - Stabilitate termicã : stabilitate termicã bunã pânã la cca. 110oC 

 - Lãcuibil :   peste Schellack se poate aplica orice tip de lac 

König 

 - Aderentã :   aderã bine pe toate suprafetele din lemn si selac 

 

Mãsuri de securitate : 

 - nu se va lãsa la îndemâna copiilor 

 

Protectia muncii :  

 - nu este necesarã inscriptionarea produsului conform legislatiei în domeniul 

protectiei muncii si nici nu face obiectul reglementãrilor cu privire la substantele 

periculoase 

 

Indicatii de protectia mediului : 

 - nu este necesarã respectarea unor mãsuri speciale pentru protectia mediului; se 

poate evacua odatã cu gunoiul menajer. 

 


