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 Rex-Lith Transparent Kö 151                 FISA TEHNICA 

 
Domeniu de utilizare: 
 

 Pentru reparaţia suprafeţelor puternic solicitate. 

 Potrivit pentru supralăcuire în linia de lăcuire 

 

Proprietăţile produsului: 
 

 Chit pentru lemn bicomponent cu întărire rapidă (în funcţie de temperatura proprie şi a 

mediului, optim 18 C - 25C). 

 Răşină poliesterică diluată în styrol thixotropic, uşor gălbuie. Întăritorul este un 

peroxyd stabilizat. 

 Stabilitate la depozitare, în cazul depozitării la rece, până la 2 ani. 

 In timpul fazei de întărire prezintă o uşoară contracţie (1 – 2 %) 

 Toate tipurile de Rex-Lith pot fi amestecate între ele. 

 Posibilitatea pigmentării cu materiale de retş „König“ (Fehler-Ex/Color-Tinktur). 

 

Indicaţii de prelucrare: 
 

 Temperatura de prelucrare trebuie să fie între 15°C şi 25°C. 

 Raport de amestecare: cantitate de întăritor max. 1,5 – 2,5 %. Prea mult întăritor va 

închide la culoare răşina. 

In cazul în care cantitatea de întăritor este prea mică şi la o temperatură proprie şi a 

încăperii prea scăzută nu reacţionează corect, poate, de ex. să aibă o consistenţă 

elastică. De ex.: un fir de 4 cm de pastă Rex-Lith Transparent Kö 151 se amestecă cu 

atenţie, cruciş, cu 2 cm de întăritor pe un suport neabsorbant, de ex. scândura de 

amestecare Kö 609. După aceea, chitul Rex Lith Transparent se va subţia, devenind 

lichid. După cca. 60 sec. amestecul va deveni din nou solid, astfel încât va putea fi 

utilizat pentru umplerea locurilor deteriorate. 

 După întărire stratul de deasupra poate fi lipicios dacă nu s-a utilizat folia de acoperire 

anexată. Acest strat poate fi îndepărtat cu Korrektur-Anlöser Kö 711. 

 După aceea, chitul Rex Lith Transparent Kö 151 se poate prelucra mecanic. Se 

nivelează utilizându-se hârtie de şlefuit de la granulaţie mare la granulaţie din ce in ce 

mai fină sau un ţicling, apoi se lustruieşte cu sortimentul de şlefuit sau de lustruit 

manual Kö 655 aducându-se la gradul de luciu dorit. 

 Pigmentarea: chitul Rex  Lith Transparent Kö 151 poate fi pigmentat cu Fehler-Ex şi 

Color-Tinktur. Pentru negru foarte lucios trebuie utilizat König Tiefschwarz Kö 641 . 

De ex. la un fir de 2 cm de pastă Rex-Lith Transparent se amestecă 1 picătură de 

König Tiefschwarz Kö 641 
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Indicaţii profesionale de la centrul de perfecţionare König: 
 

 Inainte de umplere cu Rex-Lith se acoperă cu bandă adezivă zona din jurul locului 

deteriorat 

 O amestecare atentă, lentă diminuează formarea buleleor de aer (important la gradul 

ridicat de luciu). 

 Chitul Rex Lith Transparent aplicat se acoperă imediat cu folia transparentă care 

împiedică formarea stratului lipicios de deasupra. 
 

Formă de livrare:  Tub de 120 g + accesorii 

    Doză de 750 g + întăritor 2 x 25 g  

Testări: 
 

 Rezistenţă la temperatură:   până la 110°C 

 Rezistenţă mecanică:   indică o rezistenţă mecanică foarte mare  

 Timp de întarire:  in funcţie de temperatură timpul de întărire este 

 de 20 – 30 min. 

 Utilizabil pe următoarele  

 suprafeţe:  lemn, material sintetic, poliester (nu este  

 potrivit pentru polietilenă,polipropilenă,teflon) 

 Supralăcuire: poate fi lăcuit cu toate tipurile de lac König. 

 Aderenţă: bună până la foarte bună pe toate suprafeţele sus  

 amintite. 

Indicaţii pentru protecţie: 
 

 La contactul cu ochii aceştia se vor spala bine cu apă şi se consultă medicul. 

 A nu se inhala vaporii. 

 A se utiliza doar în spaţii bine aerisite. 

 In cazul aerisirii necorespunzătoare se va purta mască de protecţie. 

 A nu se păstra la îndemâna copiilor. 
 

Indicaţii pentru protecţia muncii: 
 

 In cazul inhalării dăunător sănătăţii (conţine Styrol) 

 Irită pielea şi ochii 

 Inflamabil 

 A se respecta igiena muncii 
 

Indicaţii de eliminare: 
 

 Rex-Lith şi întăritorii săi sunt în forma existentă deşeuri speciale cu descrierea: „chit şi 

pastă, neîntărită“. Eliminarea se poate face doar în condiţii speciale corespunzătoare.  

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

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


