
Kö 342-347 – Klarlack PLUS
Vrchný opravný lak transparentný

Používa sa k plošnému tenkovrstvému nástreku, tak ako opravovaných miest, tak aj lakovaných na 
novo. Zabraňuje vytvoreniu tzv. efektu pomarančovej kôry. Je vhodný na drevo, plast, kov a nanáša sa 
na odmastený povrch. Netvorí mapy a nezapráši. Je vyrobený na akrylátovej báze. Vhodný do 
interiéru aj exteriéru. Je veľmi dobre priľnavý a oproti laku Ansatzlos PLUS vytvára podstatne silnejšiu 
lakovú vrstvu, ktorá odoláva aj vonkajším poveternostným vplyvom(mrazu, dažďu a UV žiareniu). 
Môže sa použiť aj na väčšinu vodou riediteľných akrylátových lakov.

Vyrába sa v šiestich stupňoch lesku: Kö 342 – tvrdý mat
                                                                Kö 343 – mat
                                                                Kö 344 – polomat
                                                                Kö 345 – pololesk
                                                                Kö 346 –  lesk
                                                                Kö 347 – vysoký lesk

Pracovný postup:
Lakovaný povrch musí byť čistý a odmastený. Pri väčších nečistotách, sa doporučuje plochu jemne 
prebrúsiť. 
Pred použitím nádobku pretrepať cca 30 sek. tak, aby bolo počuť guličky.
Pred samotným nástrekom, je vhodné si najprv lak vyskúšať 
nastriekať na málo viditeľné miesto, aby sme zistili priľnavosť 
povrchu a správny odtieň lesku. 
Pokiaľ nevieme aký je lesk na opravovanom povrchu, začíname od 
hlbokého matu a pokračujeme postupne lesklejšími stupňami, až 
dosiahneme rovnaký stupeň lesku. 
Striekame zo vzdialenosti 30 – 40 cm. Je vhodnejšie lakovať vo 
viacerých tenkých vrstvách. Lak je nelepivý po 5 -10 minútach 
a ďalšiu vrstvu môžeme nanášať asi po 20 minútach. 
V prípade hrubého nánosu, lak prebrúsime jemnou brúsnou vlnou 
a prestrekneme ešte raz. 
Pri lakovaní plôch opravovaných retušovacou farbou, môže dôjsť k jej krátkodobému zosvetleniu, 
ktoré sa po uschnutí laku vráti k jej pôvodnému farebnému tónu. 
V prípade, že je striekacia hlava upchatá, odmontujeme ju a namočíme do riedidla.       
Lak je vhodný do interiéru aj exteriéru.
Upozornenie:
Nádobka je pod tlakom. Chráňte pred slnkom a teplom nad 30°C. Neotvárajte násilím a obal po 
spotrebovaní nespaľujte. Nestriekajte proti otvorenému ohňu, alebo sálavému teplu. 
Uchovávajte mimo dosahu zdroja zapálenia – zákaz fajčiť. Chráňte pred deťmi. Pri 
nedostatočnom vetraní sa môžu tvoriť výbušné zmesi. Používajte len v dobre vetraných 
priestoroch.

Predlekárska prvá pomoc:
Pri nadýchaní zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu. Pri nepravidelnom ,alebo zastavenom dýchaní 
zaviesť umelé dýchanie. Pri strate vedomia zabezpečiť stabilizovanú polohu a privolať odbornú lekársku 
pomoc. Pri styku s pokožkou, zasiahnuté miesto dôkladne očistiť vodou a mydlom a nakrémovať 
reparačným krémom. Pri zasiahnutí očí vyplachovať minimálne 15 minút pod tečúcou vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Pri použití vypiť väčšie množstvo vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávať 
zvracanie.    


