One-Fill

1. Productomschrijving
Vullen en repareren: alles in één 0-10 cm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied
Geschikt voor binnen en buiten. Voor het in één keer vullen van kleine en grote gaten en
beschadigingen. Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden, o.a. steen, beton, hout, stuc
en pleisterwerk, gips- en spaanplaten en polystyreen. Door de lichtgewichtformule ook ideaal voor
verticale reparaties. Tevens geschikt voor het modelleren en repareren van sierlijsten en
ornamenten. Niet toepasbaar op vochtige ondergronden, metaal, kunststof en PVC. Let op: kan
niet in geboord of gespijkerd worden.

Eigenschappen
Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren. Lichtgewicht: hierdoor kunnen grote gaten
in één keer gevuld worden. Zakt niet uit. Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren
Wit

Verpakkingen
200 ml (tube)
1l, 2,5l (pot)

2. Verwerking van het product
Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd
Overschilderbaar: na ca. 2 uren (20°C).

Reiniging gereedschap
Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik pot goed doorroeren en tube goed kneden. Product kan direct uit de pot of tube
worden verwerkt. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor gaten
dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een
superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.

Afwerking
Overschilderbaar, uitsluitend met watergedragen verf.

4. Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of
internationale regelgevingen.

Bewaring
Niet bewaren beneden 5°C.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn
gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele
aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
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