
TECHNICKÝ LIST - SK 

KÖNIG Kanten-Fix Premium 243000, 243900, 243590 – Retušovací fix na hrany 

KÖNIG Fenster-Fix Premium 243546, 243596 – Retušovací fix pre okná 

Oblasti použitia 

• používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov z materiálov ako je drevo, plast, kov, 

lak, kameň, keramika, sklo 

• používa sa na rýchle a jednoduché farbenie drobných poškodení, hrán, rohov a drážok 

• výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie 

Vlastnosti výrobku 

• pigmentovaný plne krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel 

• rýchloschnúci 

• vysoká krycia schopnost 

• dobrá priľnavosť na rôzne lakované, plastové, drevené, kovové, kamenné a keramické 

povrchy 

• dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam 

• možno prelakovať všetkými lakmi od značky König 

• len obmedzené použitie na mäkčené tesnenia okien a dverí 

Spôsob použitia 

1) PRÍPRAVA 

Retušované plochy musia byť pred aplikáciou farby zbavené prachu, mastnoty a zvyškov 

silikónu. Fixku pred každým použitím pretrepte, cca. 30 sekúnd. Musia byť počuteľné 

miešacie guličky. 

2) ODVZDUŠNENIE 

Dajte dolu viečko z fixu a fix držte hrotom hore. Krátko stlačte "P", dôjde tým k 

odvzdušneniu fixky. 

3) AKTIVÁCIA 

Fix otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením "P" aktivujte farbu do hrotu. Upozornenie: 

Prebytočnú farbu prípadne utrite do handričky. 

4) APLIKÁCIA 

Pri použití ľahko tlačte na hrot fixky a fixku držte v uhle cca. 45º. Hrot fixky je týmto 

spôsobom neustále dopĺňaný farbou. 

POZOR! Netlačte na miesto úchopu označené písmenom "P", mohlo by dôjsť k uvoľneniu 

veľkého množstva farby. 



5) DOPORUČENIE 

Zaschnuté hroty fixiek možno vymyť nitroriedidlom. V prípade opotrebenia alebo zaschnuté 

farby v hrote, možno tento hrot vyňať z fixky a nahradiť ho novým, ktorý možno objednať 

samostatne ako doplnok fixky. 

Technické údaje 

Doporučené klimatické podmienky pre použitie: teplota 18-25 ° C a vlhkosť 55-65% 

Doba schnutia: 1 až 2 minúty 

Stálosť proti oteru: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby 

Svetlostálosť: dobrá 

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá 

Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixu a izbovej teplote) 

Bezpečnostné pokyny 

Podrobnosti viď. štítok a karta bezpečnostných údajov. 

Spracovanie odpadu 

Zabráňte vniknutiu farby do kanalizácie. 

Nekontaminované a úplne vyprázdnené obaly je možné recyklovať. 

EAK080111 - odpady z farieb a lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky - musia byť zlikvidované. 

Podrobnejšie informácie o tom nájdete v karte bezpečnostných údajov alebo sa obráťte na 

miestnu kanceláriu pre nakladanie s odpadmi. 


