
TECHNICKÝ LIST - CZ 
 
KÖNIG Kanten-Fix Premium 243000, 243900, 243590 – Retušovací fix na hrany 
KÖNIG Fenster-Fix Premium 243546, 243596 – Retušovací fix pro okna 
  
Oblasti použití 

• používá se k plně krycímu zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, kov, lak, 
kámen, keramika, sklo 

• používá se k rychlému a snadnému zabarvení drobných poškození, hran, rohů a drážek 
• výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí 

 
Vlastnosti výrobku 

• pigmentovaný plně krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi 
• rychleschnoucí 
• vysoká krycí schopnost 
• dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, dřevěné, kovové, kamenné a keramické 

povrchy  
• dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám 
• lze přelakovat všemi laky od značky König 
• pouze omezené použití na měkčené těsnění oken a dveří 

 
Způsob použití  
1) PŘÍPRAVA 
Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. 
Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky. 
 
2) ODVZDUŠNĚNÍ  
Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění 
fixu. 
 
3) AKTIVACE 
Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu.  
Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku. 
 
4) APLIKACE 
Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45º. Hrot fixu je tímto způsobem 
neustále doplňován barvou. 
POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění 
velkého množství barvy. 
 
 
 
 

 



5) DOPORUČENÍ 
Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitro ředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve 
hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako 
doplněk fixu.  
 
Technické  údaje 
Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 ºC a vlhkost 55-65% 
Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty 
Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy) 
Světlostálost: dobrá 
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá 
Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)  
 
Bezpečnostní pokyny 
Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list. 
 
Zpracování odpadu 
Zabraňte vniknutí barvy do kanalizace.  
Nekontaminované a úplně vyprázdněné obaly lze recyklovat.  
EAK080111 - odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky - musí být zlikvidovány.  
Podrobnější informace o tom najdete v bezpečnostním listu nebo se obraťte na místní úřad pro 
nakládání s odpady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


