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LAC SPECIAL DE RETUS KLARLACK PLUS 342300 - 347300                         

 

 

Domeniu de utilizare: 

 

♦ utilizabil pe suprafeţe din lemn, materiale plastice si metal 

♦ pentru lacuire si relacuire puternica si pentru sigilarea unei reparatii   

♦ recomandat pentru mediul interior 

 

Caracteristicile produsului: 

 

♦ lac transparent fabricat pe bază acrilica 

♦ fara silicon 

♦ grade de luciu: mat puternic 3-4, mat 10 -13, mat matasos 19 – 21, luciu matasos 

♦  35 – 40, luciu 55 – 65, luciu inalt > 75 

♦ rezistenta la lumina si intemperii 

♦ stabilitate pe suprafete din PVC ( etansari de usi-ferestre ): numai conditionat 

♦ aderenta si rezistenta fizica buna 

 

Indicaţii de folosire: 

 

♦ 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 utilizarii. 

♦ Inainte de folosire va fi testat pe zone nevizibile pentru compatibilitatea si aderenta 

lacului. Distanta de la care se va pulveriza: cca 30 – 40 cm. 

♦ Suprafetele trebuie sa fie curate, fara praf si grasimi. 

♦ Eventual suprafetele se vor pretrata ( prin slefuire si eliminarea resturilor de slefuire ) 

♦ Lacul va fi aplicat subtire ( pacle ), dar cu formare de film. 

♦ La sigilarea unei reparatii cu culori/ creioane de retus, acestea vor deveni in timp scurt 

mai deschise, dar dupa uscarea lacului va reveni culoarea initiala. 

♦ La suprafete verticale se recomanda aplicarea de mai multe straturi subtiri; intre 

aceste straruri se vor lasa cca 20 de minute pentru zvantare. 

 

Date de produs: 

 

Timpi de uscare la temperatura de camera 20 gr.C 

 

♦ Uscare la praf: dupa cca 15-20 minute 

♦ Uscare la prindere: dupa cca 30 minute 

♦ Rezistenta la lumina: buna la foarte buna 

♦ Randament: continutul unei doze de 400 ml ajunge pentru tratarea unei suprafete de 

cca 2 m2 ( un singur strat ) 

♦ Depozitarea: min. 2 ani ( in ambalaj original si la temperatura de camera ). 

 



 

 

Siguranta in lucru/ Sfaturi pentru siguranta: 

 

Date referitoare la aceasta gasiti pe eticheta produsului si in fisa de securitate. 

 

Instructiuni de casare: 

 

♦ Dozele de spay König se casează numai când sunt goale, conform modalităţii 

prevăzute. Informaţii privind acest lucru puteti obtine de la direcţia de colectare a 

deşeurilor de care aparţineţi. 

♦ Resturile de material pot fi casate conform normei EAKV 150110 ( Ambalaje care 

contin resturi de substante periculoase sau sunt contaminate prin substante 

periculoase ). 

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

le trimiteţi înapoi „franco firmă“ la adresa menţionată mai jos. 

 

Forma de livrare: la cerere 

 
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. 
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