
 

  

1. Productomschrijving 

Vullen en repareren: naden 0-1 cm. 

In poedervorm. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor binnen. Vult naden en gaten in gipsplaten. Vult gipsplaatschroeven in wanden en 

plafonds. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen. Kan 

toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparatie afgewerkt wordt met een vochtbestendige 

latex.  

 

Eigenschappen 

Vezelversterkt. Vangt lichte ondergrondwerking op. Krimpt niet. Geen voegband nodig. Geeft een 

perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen. Maximale diepte 1 cm. 

 

Kleuren 

Wit 

 

Verpakkingen 

750 g, 2 kg, 5 kg 

 

2. Verwerking van het product 

Niet beneden 5°C gebruiken. Verwerkingstijd aangemaakte pasta: ± 1 uur (bij 20°C). 

 

Droogtijd 

Oppervlakkig droog: na min. 2 uren. 

Overschilderbaar: na ca. 3 uren (bij 20°C, 1 cm laagdikte). 

 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water. 

 

 

Gipsplaatvuller - Poeder 



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Mengverhouding 

Water: 1 deel (volume) 

Gipsplaatvuller: 2 delen (volume) 

 

Voorbereiding ondergrond 

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. 

Spijkerkoppen e.d. behandelen met Polyfilla Vlekken Primer om verkleuring door roest te 

voorkomen. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water 

strooien. Ca. 1 minuut goed doorroeren  tot een gladde homogene pasta ontstaat. De 

aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat 

afwerken met een vochtig plamuurmes. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn. 

Indien nodig een nieuwe laag aanbrengen na oppervlakkige droging (min. 2 uren). Na droging zijn 

eventuele oneffenheden weg te schuren. 

 

Afwerking 

Overschilderbaar met alle soorten 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 beneden 5°C 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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