
C12 - Extra stevige houtvuller

MATERIALEN

Knauf Extra stevige houtvuller is een 
vulpasta uit twee componenten voor kleine 
en grote reparaties in de meeste houten 
ondergronden, maar ook in beton of steen.

OPSLAG

Knauf Extra stevige houtvuller 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

■ Voor binnen en buiten
■ Zonder oplosmiddelen
■ Kan worden opgeschuurd en overschilderd 

na ong. 8u
■ Aanbrengen in een dikte van: min. 1 cm en 

max. 20 cm
■ Ongevoelig voor vocht
■ Op basis van epoxyhars
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Extra stevige houtvuller werd speciaal 
ontworpen om onregelmatigheden in nieuwe 
houten constructies of constructies uit verrot 
hout te repareren. Geschikt voor de meeste 
houtsoorten (bv.: massief hout, laminaat, 
spaanplaten, triplex, ...) maar ook, onder 
bepaalde omstandigheden, voor beton. 
Geschikt voor het vullen en repareren van 
scheuren, spleten en andere schade gaande 
van 10 mm tot 20 cm diep (met een max. 
volume van 1,5 l per reparatie). Het product 
kan ook worden gebruikt om deuren, ramen, 
trappen, meubels te repareren of voor de 
montage van scharnieren en sloten. Ook goed 
voor het vullen van gaten in beton, steen en 
metaal. 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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

■ 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

UITVOERING

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, roest,...). Verwijder geoxideerde 
lagen op metalen elementen met behulp van 
een staalborstel of door middel van zandstralen 
en behandel deze zones vervolgens met een 
roestwerende primer. Haal het rotte hout eraf 
met een hamer en een scherpe beitel tot er 
gezond hout wordt bekomen (verwijder enkele 
cm gezond hout). Frees, voor een optimale 
hechting, de grensvlakken niet haaks op de 
ondergrond uit, maar onder een hoek van 
ongeveer 45-75°. Verwijder de verflagen rond 
de te repareren zone.

VERWERKING
Meng component A zorgvuldig met component 
B volgens de verhouding 1:1 op een gladde 
en harde ondergrond met behulp van een 
rvs spatel tot er een uniform lichtgrijze 

pasta wordt bekomen. Meng niet langer 
dan nodig en verspil niet meer pasta dan de 
hoeveelheid die verwerkt kan worden in 20 
minuten. Breng het product tot ong. 0,5 mm 
boven de drager aan. Schuur de reparatie 
na droging op om weer gelijk te komen met 
de ondergrond. Gereedschap en recipiënten 
dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water 
te worden schoongemaakt. Na het uitharden is 
enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

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

VERPAKKING

Potten van 250 ml.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5 - 30°C
Dichtheid ong. 1,45 kg/dm³ bij 20 °C
Droog oppervlak na ong. 8u (20 °C)
Kleur grijs
Aanbrengen in een dikte van  min. 1 cm en max. 20 cm


