
A5 - Instantvuller

MATERIALEN

Knauf Instantvuller is een gebruiksklare, 
sneldrogende reparatiepasta die voornamelijk 
uit wateroplosbare polymeren bestaat.

OPSLAG

Knauf Instantvuller moet op een droge, 
koele en vorstvrije plaats worden bewaard. 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang 
constant.

EIGENSCHAPPEN

■ Geschikt voor binnen en buiten
■ Gebruiksklaar product
■ Droogt snel (ong. 15 minuten)
■ Waterdicht en bestand tegen vocht
■ Sterke hechting op tal van ondergronden
■	 Voor	een	fijn	en	zeer	hard	

afwerkingsoppervlak
■ Kan snel worden opgeschuurd en 

overschilderd
■ Barst niet
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Instantvuller is geschikt om kleine 
gaten te vullen en krassen en andere kleine 
gebreken glad te maken op ondergronden zoals 
gipspleister, beton, steen, pleisters, stabiele en 
perfect hechtende verven, hout, enz.
Het product is geschikt om barsten, spleten of 
andere scheuren van max. 2 mm diep te vullen. 
Knauf Instantvuller is niet geschikt voor 
ondergronden die permanent aan vocht worden 
blootgesteld (problemen met opstijgend vocht, 
douche ...).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren.
■ Draag veiligheidshandschoenen 
■ In geval van accidenteel contact met de 

ogen overvloedig spoelen en een arts 
raadplegen indien nodig 

■ 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 stabiel, droog en schoon 
zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, 
vuil, stof of elke andere substantie die voor minder 
hechting kan zorgen voor Knauf Instantvuller.  
Bescherm metalen oppervlakken met een 
roestwerende primer en laat de behandeling 
drogen vooraleer het reparatiepleister aan te 
brengen. Gebruik op poederige ondergronden 
eerst de primer Knauf Diepgrond om de 
ondergrond hard te laten worden.

VERWERKING
Voor de verpakking in een tube: kneed de tube 
vóór gebruik. Verwijder de dop en snijd de punt 
van de doseermond af. 
Breng het product aan met behulp van een spatel 
of pleisterspaan in inox in een laag van max. 2 
mm, door het product tegen de ondergrond te 
drukken. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen 
worden gevormd in de pleisterlaag. 
Voor diepere gaten is het raadzaam om in 
meerdere lagen te werken, waarbij telkens wordt 
gewacht tot de vorige laag hard is geworden. 

Wacht tot het product droog is alvorens het op 
te schuren en te overschilderen met verf. Knauf 
Instantvuller kan met elk type verf worden 
overschilderd.
Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk 
na gebruik met zuiver water te worden 
schoongemaakt. Na het uitharden is enkel 
mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de temperatuur van 
de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur 
minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt. 
Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en 
sluit de tube zorgvuldig af met de dop, om de 
levensduur van het product na de opening te 
verlengen. Vorstvrij en droog bewaren.
De informatie met betrekking tot de droog- en 
aanbrengtijden die in dit technische informatieblad 
worden vermeld, kunnen variëren naargelang van 
de aanbrengomstandigheden. 

VERPAKKING

Tube van 200 ml, emmer van 500 g en 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5 tot 30 °C
Kleur wit
Laagdikte  max. 2 mm
Dichtheid ong. 1,55 g/cm³
Korrelgrootteverdeling	 <	100	µ	(zeer	fijn)
Verbruik ong. 1,55 kg/m²/mm dikte
Droogtijd  ong. 10 tot 15 min 

(afhankelijk van de 
aanbrengomstandigheden)


