
B7 - Vulmiddel voor bouwscheuren

MATERIALEN

Knauf Vulmiddel voor Bouwscheuren is 
een eencomponenten-stopverf op basis van 
acrylharsen in waterige dispersie.

OPSLAG

Knauf Vulmiddel voor Bouwscheuren moet 
op een droge, koele en vorstvrije plaats weg 
van direct zonlicht worden bewaard (tussen 
5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden 
en in de originele ongeopende verpakking 
bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 
24 maanden lang constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Geschikt voor binnen en buiten 
■ Gebruiksklaar
■ Flexibel en zonder krimp
■ Droogt snel
■ Gemakkelijk aan te brengen
■ Kan worden overschilderd
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TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Vulmiddel voor Bouwscheuren is 
in het bijzonder geschikt voor het vullen van 
barsten in nieuwe woningen ten gevolge van 
zetten en krimpen. Is niet geschikt voor voegen 
die worden blootgesteld aan een permanente 
vervorming van meer dan 10 %. Het product 
hecht perfect op de meeste absorberende 
ondergronden (beton, hout, cement, deklagen, 
baksteen ...).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 

bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor 
elke toepassing die buiten dit technische 
informatieblad valt, of bij onduidelijke 
instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, 
droog en vrij van elk element dat een goede 
hechting van het product in de weg zou kunnen 
staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...).

VERWERKING
Snijd de opening van de patroon open en 
schroef er de doseertuit op. Snijd het uiteinde 
van de tuit bij volgens de gewenste spuitdikte. 
Na het aanbrengen onmiddellijk gladmaken bij 
wijze van afwerking.  Reinig het gereedschap 
en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met 
helder water. Zodra het product hard is, is 
alleen een mechanische reiniging mogelijk.

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5° C 
bedraagt. 
Behoed het product voor vorst en warmte. 

VERPAKKING

Patroon van 310 ml.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-35 °C
Verwerkingstijd onbeperkt
Hardheid Shore 65
Maximumdikte 5 mm
Warmteweerstand -20 tot 70 °C
Kleur parelmoerwit


