
                                                                                                   

                  CREION CORECTOR COLOR-STIFT Kö 210 
 

Fisa tehnica 
 

Domenii de utilizare: 

 

-  pentru colorarea lazurata a zgarieturilor si urmelor de frecare pe suprafete din lemn,  

   baituite sau lacuite 

-  pentru pregatirea colorata si retusare in operatiunile de reconditionare a suprafetelor 

      -  recomandat pentru folosirea în interior  

 

Caracteristicile produsului: 

 

-  uscare rapida 

-  rezistent la stergere si spalare 

      -  aderenta buna pe suprafete de lac si lemn fără praf si grăsimi  

      -  supralacuibil cu toate tipurile de lac transparent Koenig 

      -  Color-Stift poate fi reumplut cu tinctura Color-Tinktur Kö 220 corespunzatoare 

 

Indicaţii de utilizare ( vedeti si fotografii din flyerul produsului ): 

 

Stergeti materialul aflat inca in stare umeda, imediat dupa aplicare cu varful degetului  

sau cu un tricot , pentru a obtine „ treceri „ usoare. Daca lazura s-a uscat deja, se pot 

obtine „ treceri „ sau se poate o intensificare a culorii cu ajutorul lanei de slefuit lac 

( cod art. 413 000 ), respectiv a lavetei de slefuire – polisare ( cod art. 411 000 ). 

In cazul suprafetelor absorbante sa crude, acestea se sigileaza mai intai cu grundul 

universal König, pentru a preveni o patrundere a lazurii in fibra de lemn. 

In cazul suprafetelor foarte netede acestea se vor matui putin cu lana fina de lac sau se 

vor pulveriza usor cu spray Anstzlos Plus, pentru ca lazura sa adere mai bine. 

Dupa folosire se va pune capacul ( sa se auda un Clic ! ) pentru a preveni o uscarea. 

Varfurile sunt material consumabil, care se tocesc in timpul utilizarii si deci se inlocuiesc 

la nevoie. 

Gradul de luciu poate fi potrivit la nevoie cu lacul special de retus ( sprayul ) Ansatzlos 

Plus ( cod art. 336 000 – 340 000 ). A nu se lacui prea umed, ci in 2-3 straturi subtiri  

( pacle ) de la o distanta de 30-40 cm de piesa. 

 

 Date de produs: 

 

- Uscare la praf: dupa cca 1 – 2 minute 

- Uscare la prindere: dupa cca 5 minute ( in functie de temperatura mediului si de 

grosimea stratului aplicat ) 

- Rezistenta la apa: buna 

- Aderenta: foarte buna, mai putin pe PE/PP si buna pe sisteme de lac si lac- 

             pulbere uscate in UV. 

- Supralacuibilitate: fara probleme ( din cele cunoscute pana in prezent ) 

- Depozitare: min. 2 ani ( in ambalaj original si la temperatura de camera ) 

 

 

Siguranta in lucru: 

  

        Conform etichetei si a fisei de securitate. 

 



Instructiuni de  casare: 

 

-    nu trebuie sa ajunga in canalizare 

- ambalajele necontaminate si eliberate de resturi pot fi reciclate 

- resturile de material pot fi casate conform normei de deseuri AAV 080111- 

Resturi de vopsea si lac, care contin diluanti organici sau alte substante 

periculoase 

- informatii mai exacte referitor la acestea puteti gasi in fisa de securitate 

sau intrebati serviciul de colectare deseuri din raza Dvs. 

 

Forma de livrare: la solicitare 

 

  


