
Fisa tehnicã         Hartwachs Kö141 000 (ceara tare)  
 
Domenii de utilizare : 
  
- pentru repararea ( umplerea ) deteriorarilor mici si mijlocii pe suprafete sau   
  canturi; 
- indicat pentru suprafete cu solicitari medii; 
- pentru lemn masiv sau furniruit, suprafete din folii, mase plastice, materiale 
  duro/termoplaste in domeniu interior 
 
Caracteristicile produsului : 
- un amestec de ceruri minerale, colorat cu pigmenti oxidici 
- aderentã foarte bunã 
- culorile se pot amesteca între ele prin topire 
- se rãzuieste usor cu spatula de retus sau ticlingul 
- are o bunã elasticitate (nu se formeazã crãpãturi) 
 
Indicatii de utilizare : 
 - pãrtile desprinse si aschiile se îndepãrteazã iar marginile defectului se 
dinteazã 
 - marginile defectului mai deschise la culoare se vor colora mai întîi în 
nuanta de culoare de bazä a suprafetei cu unul din produsele König (carioci, 
acuarele, tincturã, Fehler-Ex, etc.) 
 - cu ajutorul vârfului încins al letconului electric "Schmelz-Kobold Kö440" 
sau a letconului cu gaz "Schmelz-Wichtel Kö 439" se topesc portiuni mici de 
cearã tare si se aplicã peste defect. 
 - ceara aplicatã în exces se rade înainte de a se întãri cu spatula 
universalã Kö161500 (suprafata cu rizuri triunghiulare se foloseste pe suprafete 
iar cea cu rizuri rotunde pentru canturi) 
 - cu ajutorul unui burete de vase se curãtã prin apãsare usoarã ceara în 
exces. 
 ( la suprafetele dificile cum ar fi cele din domeniul lemnului natur, se 
utilizeazã un material textil moale (finet) care nu are efect de slefuire asupra 
suprafetei ) 
 - în cazul pierderii gradului de luciu al suprafetei în zona reparatiei dar si 
pentru o mai bunã rezistentã a suprafetei retusate se va aplica un strat fin de lac 
incolor cu ajutorului unui spray König (acrilic, nitrocelulozic sau pe bazã de apã), 
având gradul de luciu corespunzãtor  
 
Datele produsului: 
Punct de inmuiere: 76 gr. C ( ISO 2207 ) 
Punct de picurare:  81 gr. C ( DIN 51801 ) 
Stabilitate mecanica: buna 
Supralacuibilitate: cu toate tipurile de lacuro Koenig  
Aderenta: aderenta buna pe toate tipurile de mase plastice, lemn esente moi, 
lemn esente tari 
Timp de depozitare: nelimitat ( in ambalaj original si la temperatura de camera ) 
 
Siguranta in munca/ Sfaturi de siguranta: 
Prepararea nu este obiectul dispozitiilor privind marfurile periculoase si nici a 
celor privind materialele periculoase 
 
Norme de casare: 
Nu exista prescriptii care ar trebui sa fie respectate. 
Poate fi disponibilizat odata cu deseurile menajere. 
 



 
Mod de livrare: batoane 10 x 8 cm / cutie 
            20 x 8 cm / cutie 
             culori standard sau speciale 
 
Sfaturi practice de la centrul de perfectionare König : 
 - în cazul în care este dificilã gãsirea nuantei de culoare potrivite este mai 
bine sã se introducã numai portiuni mici de cearã - începând cu o nuantã mai 
deschisã, apoi cu o alta ceva mai închisã sau cearã transparentã, dupã caz. 
 - corectiile de culoare si realizarea texturii specifice materialului lemnos 
(fibre, dungi colorate, etc.) se pot obtine executând mai întîi zgârieturi fine cu 
vârful spatulei de aplicat cearã. Ulterior acestea se pot "retusa" cu ajutorul unui 
material de retus propriu-zis (carioci, ticturã, acuarele, etc.) într-o nuantã de 
culoare mai deschisã sau mai închisã si ulterior se vor umple cu cearã tare 
transparentã (Avantajul: corectia de culoare/retusul se gãsesc ceva mai adânc în 
zgârieturile fine practicate, eliminând astfel efectul de "picturã") 
 


