
Fisa tehnicã   Weichwachs Kö140 (ceara moale)  
 
Domenii de utilizare : 
 - pentru remedierea zgârieturilor,crãpãturilor,gãurilor si loviturilor de pe 
suprafetele elementelor de mobilier 
 - lemn masiv, PAL furniruit si melaminat, suprafete din mase plastice 
 - suprafete care sunt situate înafara zonelor de uzurã intensã 
 
Caracteristicile produsului : 
 - este obtinut dintr-un amestec de ceruri minerale, colorat cu pigmenti 
oxidici 
 - culorile se pot amesteca între ele 
 - întrebuintare usoarã 
 - rezistentã mecanicã limitatã 
 - rezistentã la cãldurã limitatã 
 
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 spatulei de retus pentru cearã moale sau al spatulei 
de retus universale se ia putinã cearã si se aplicã în locul de reparat. 
 - ceara aplicatã în exces se rade 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  
 - reparatia  se poate sigila de asemenea cu "Fehler-Ex Super Kö255" sau 
cu "Aqua-Grund Kö A310" 
 - vã rugãm sã respectati instructiunile de utilizare care se gãsesc în 
fiecare pachet. Numai astfel operatia de retus va avea succesul dorit. 
 
Sfaturi practice de la centrul de perfectionare König : 
 - cu jutorul cerii moi transparente (nuanta de culoare nr. 900, 901 sau 902) 
se poate diminua gradul de intensitate al unei ceri moi colorate sau se pot umple 
defecte transparent. 



 - 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 acoperi fie cu ajutorul 
unui material de retus propriu-zis (carioci, ticturã, acuarele, etc.) fie cu ajutorul 
unei ceri moi colorate. 
 - cu ajutorul letconului cu gaz König Schmelzkobold Kö 440 sau a unui 
letcon electric obisnuit se pot topi si aplica în locul reparatiei cantitãti mici de 
cearã moale. Prin aceasta ceara moale va "prinde" mai bine în locul reparatiei. 
 - porii suprafetei care s-au închis eventual prin umplerea defectului cu 
cearã moale se pot redeschide cu ajutorul unui ac sau cu o periutã König Kö 407 
 - sigilati întotdeauna reparatia cu un strat foarte fin de lac incolor aplicat cu 
ajutorul unui spray de retus König prin pulverizare de la o distantã de 30 - 40 cm 
 
Mod de livrare :  batoane 10 x 8 cm / cutie 
      20 x 8 cm / cutie 
      culori standard sau speciale 
 
Teste : 
 - Punct de înmuiere : 76 oC (metoda DIN/ISO 2207) 
 - Punct de curgere :  81 oC (metoda DIN/ISO 51801) 
 - Punct de ardere :  peste 200 oC 
 - Rezistenta mecanicã : rezistentã medie; prin aplicarea unor sarcini 
mecanice mari,       ceara se deformeazã  
 - Tipul materialului pe care se aplicã : lemn, mase plastice, folii de 
hârtie 
 - Lãcuibilã : peste ceara moale se poate aplica orice tip de lac König 
 - Aderentã : ceara moale aderã bine pe toate tipurile de materiale sus-
mentionate 
 
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 
 


