TECHNISCHE FICHE

Reparatie

Filler
SUPERLICHTE REPARATIE- EN AFWERKPLAMUUR
Kant en klaar
Voor binnen- en buitengebruik
Lang houdbaar, zelfs na veelvuldig openen
Makkelijk te verwerken

Technische Eigenschappen

Product
Karakteristieken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viscositeit: pasta.
Densiteit: (23°C): 0,420 +/- 0,010gr/cm³.
Basis: acryldispersie.
Uitharding: krimp- en scheurvrij.
Huidvorming bij 23°C en 65% R.V. : < 20 min.
Overschilderbaar: na 1u.
Transporttemperatuur: van -15°C tot +40°C.
Toepassingstemperatuur: van +5°C tot +30°C.
Temperatuurbestendigheid na uitharding: van
-20°C tot +100°C.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog en bij
temperaturen tussen +5°C en +35°C.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de
veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Hagelwitte,
superlichte,
afwerkingsplamuur.

elastische

reparatie-

en

• Kant en klaar voor binnen- en buitengebruik.
• Makkelijk te verwerken pasta.
• Korrelvrije structuur:
makkelijk glad te strijken
superfijn resultaat
beperkt het schuren
• Uitstekende hechting op alle poreuze bouwmaterialen.
• Waterbestendig en snel overschilderbaar.
• Vangt krimp en uitzetting op zonder scheuren.
• Lang houdbaar, zelfs na veelvuldig openen.

Toepassingen

Filler - pot 250 ml

601025000

Filler - emmer 5L

601005000

Filler - pot 750 ml

601075000

Filler - patroon 300 ml

601106000

• Voor het opvullen van gaten, scheuren en naden in muren en
plafonds, pleister- en stucwerk, gipskartonplaten, gipslijsten en blokken, hout, zacht- en hardboard, steen, kalksteen,
cellenbeton en elk poreus bouwmateriaal.
• Voor het vakkundig herstellen van beschadigingen in geverfde of
bepleisterde oppervlakken.
• Snel overschilderbaar.
• Filler is de ideale voorbereiding en zorgt voor een gladde
afwerking vóór het schilderen, behangen of decoreren van
muren en plafonds, houtwerk, gipsplaten en stucwerk.
• Niet geschikt voor gebruik op metaal of kunststof.
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Reparatie

• Filler aanbrengen op een droge, stof- en vetvrije ondergrond, vrij van losse verfschilfers, plamuur, ...
• Om zwakke en/of brokkelige ondergronden te versterken, is een voorbehandeling met Fixprimer (fixeermiddel) aangeraden.
• Om een snelle uitharding te verkrijgen bij herstellingen dieper dan 3cm is het beste Filler in lagen op te bouwen.

