
  

Polyfilla Schilderskit 

1. Productomschrijving 

Elastische plafondverf. Vernieuwt en verfraait plafonds met haarscheurtjes. 

Gebruiksklaar. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor binnen. Alle plafonds, al dan niet gebarsten. Ook geschikt voor keukens en 

badkamers.  

 

Eigenschappen 

Bedekt haarscheurtjes door zijn elastische componenten. 2 in 1: herstelt en decoreert. Kan perfect 

dienen als eindlaag. Gladde en matte afwerking. Extra wit. Vergeelt niet.  

 

Kleuren 

Wit 

 

Verpakkingen 

5 l (emmer) 

 

2. Verwerking van het product 

Niet aanbrengen bij grote hitte of bij temperaturen lager dan 10°C. 

 

Rendement 

± 5 m²/l (afhankelijk van de ondergrond). 

 

Droogtijd 

Duimdroog: na 2-3 uren. 

Tussen 2 lagen: 12-24 uren. 

Volledige droging na 3 à 4 dagen. 

 

Reiniging gereedschap 

Na gebruik het materiaal reinigen met water. 

 

 

Plafonnova  



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond 

Nieuwe muren en plafonds:  

Het te behandelen oppervlak moet droog, ontvet en ontstoft zijn. 

 

Reeds geschilderde muren en plafonds:  

Reinigen met ammoniakwater en laten drogen. Loskomende deeltjes of slecht hechtende verf 

verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een aangepast Polyfilla product. Schuren en 

ontstoffen. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Licht omroeren vóór gebruik. 1 à 2 lagen gelijkmatig aanbrengen 

met een verfrol met korte haren (tot 5 mm). Gebruik een verfborstel voor de hoeken en kanten.  

Afwerking 

Kan perfect dienen als eindlaag of overschilderd worden met een witte of gekleurde 

kwaliteitsacrylverf. 

 

 
4. Veiligheid en bewaring 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  

Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water. 

Afval niet in de gootsteen werpen. 

 

VOS gehalte 

Eu-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS. 

Bewaring 

In gesloten verpakking bewaren. 

Koel, droog en vorstvrij bewaren. 

 

 

 

 

 

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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