
C5 - Kneedbaar hout

MATERIALEN

Knauf Kneedbaar Hout is een superfijne 
vulpasta voor hout, op basis van 
acrylpolymeren.

OPSLAG

Knauf Kneedbaar Hout 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. 36 maanden lang 
constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Geschikt voor binnen en buiten 
■ Gebruiksklaar
■ Zonder oplosmiddel
■ Flexibel en versterkt met vezel
■ Gemakkelijk op te schuren
■ Uitstekende hechting op de meeste 

ondergronden in hout
■ Groot vulvermogen, weinig krimp
■ Mag na het drogen worden geverfd of 

gevernist
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Kneedbaar Hout is in het bijzonder 
geschikt voor de reparatie van kleine 
gebreken op ondergronden op basis van 
hout binnenshuis. Voordat lak, verf, vernis, 
enz. wordt aangebracht. Maakt het mogelijk 
om de poriën en de nerven van het hout te 
vullen en glad te maken. Maakt het mogelijk 
om de wormsteken te repareren. Dit product 
mag buiten worden aangebracht op hout, op 
voorwaarde dat het direct na droging wordt 
beschermd met een geschikte verf. De tinten 
kunnen onderling gemengd worden.

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 ...). 
Bescherm de metalen delen met behulp van 
een roestwerende primer. De tube schudden 
vóór gebruik, de dop verwijderen en de punt 
van de doseermond afsnijden.

VERWERKING
Breng het product rechtstreeks aan met behulp 
van een spatel of een mes in roestvrij staal. 
Voor de reparatie van barsten van meer dan 
5 mm wordt aangeraden om in twee of meer 
lagen te werken. Schuur de oppervlakken op 
en verf ze, zodra ze volledig droog zijn. Reinig 
het gereedschap en de recipiënten na gebruik 
onmiddellijk met helder water.

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5 °C 
bedraagt. 
Mag niet worden aangebracht op oppervlakken 
die permanent worden blootgesteld aan vocht. 
Verwijder na gebruik de lucht uit de tube en 
sluit de tube zorgvuldig af. 
Behoed het product voor vorst en warmte. 

VERPAKKING

Tube van 125 en 200 ml, emmer van 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-30 °C
Dichtheid ong. 1,45 g/cm³
Verbruik  ong. 1,5 kg/m²/mm dik
Droging  ong. 1-4 uur naargelang 

van de ondergrond en de 
omgevingsomstandigheden

Maximumdikte 5 mm
Kleuren wit, mahonie, eik, walnoot, den


