
C18 - MDF vuller

MATERIALEN

Knauf MDF Vuller is een sneldrogend 
reparatiepleister voor MDF.

OPSLAG

Knauf MDF Vuller moet op een droge, koele en 
vorstvrije plaats 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

■ Verhardt en droogt zeer snel
■ Gebruiksklaar product 
■ Gemakkelijk te verwerken
■ Kan worden opgeschuurd en overschilderd 

na ong. 2 u
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf MDF Vuller is een gebruiksklare 
pasta op waterige basis. Het product is in het 
bijzonder geschikt voor de vulling van kleine 
barsten andere oneffenheden op ondergronden 
in MDF binnenshuis. Wordt in een fijne 
laag aangebracht. Kan ook buiten worden 
gebruikt op voorwaarde dat het product wordt 
beschermd met een waterdichte bekleding (vb.: 
aangepaste verf ...).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen houden.
Lees het etiket vóór gebruik

■ 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 deze technische fiche valt 
of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en droog zijn, 
stabiel en vrij van elk element dat een goede 
hechting van het product in de weg zou 
kunnen staan (stof, vet ...). Verwijder alle losse 
deeltjes (oude verf ...), voordat u Knauf MDF 
Vuller aanbrengt. Perfect hechtende oude 
verflagen horen eerst te worden opgeschuurd 
en gereinigd. Absorberende en/of stoffige 
ondergronden dienen eerst met de primer 
Knauf Diepgrond te worden behandeld. 
Roestvlekken moeten worden verwijderd met 
een staalborstel. Die zones moeten vervolgens 
worden beschermd met een roestwerende 
primer. Ondergronden op basis van cement 
zullen minstens 28 dagen oud moeten zijn.

VERWERKING
Kneed de tube vóór gebruik en breng het 
product rechtstreeks op het te behandelen 
oppervlak aan, door het met een spatel in inox 
met afwisselende bewegingen loodrecht op de 
barst te duwen. Werk voor onregelmatigheden 
> 1 mm in opeenvolgende lagen van +/- 1 mm,
die nat-in-nat worden aangebracht. Product
dat hard begint te worden, mag u niet meer
gebruiken en moet u verwijderen. Bescherm
het pas aangebrachte product buiten tegen
regen en direct zonlicht zolang het niet droog
is (min. 2 u), en breng vervolgens 2 lagen
aangepaste verf aan.

OPMERKINGEN
Niet aanbrengen als de temperatuur van de 
ondergrond en/of de omgevingstemperatuur 
minder dan 5°C of hoger dan 30°C bedraagt. 
De in deze fiche vermelde droogtijd 
is afhankelijk van de temperatuur en 
aanbrengomstandigheden.
Behoed het product voor vorst en vocht.

VERPAKKING

Tube van 400 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-30 °C
Laagdikte  max. 1 mm
Dichtheid ong. 1,95 kg/l
Kleur wit


