
 

  

Polyfilla Schilderskit 

1. Productomschrijving 

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm. 

2 componenten. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor binnen. Snel en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen en 

afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels enz. Indien er sprake is van houtrot: behandelen 

met Polyfilla Houtrotvuller.  

 

Eigenschappen 

Sneldrogend. Gemakkelijk (1:1) te mengen. Krimpt niet. Goed schuurbaar, superglad af te 

werken. Maximale diepte: 10 cm. 

 

Kleuren 

Gebroken wit 

 

Verpakkingen 

500 g 

2. Verwerking van het product 

Niet verwerken beneden 5°C.  

 

Droogtijd 

Overschilderbaar: na ca. 45 minuten (20°C). 

 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water. 

 

Sneldrogende Houtreparatie 



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond 

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

ondergronden vooraf schuren. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Evenredige hoeveelheden van component 1 en component 2 met een plamuurmes op een harde 

ondergrond mengen tot een egale kleur is ontstaan. Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te 

zijn. Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen. In verband met 

uitharden, niet meer product aanmaken dan in 10 minuten verwerkt kan worden. Gaten dieper dan 

5 cm dienen in meerdere lagen gevuld te worden, met voldoende droogtijd tussen de lagen. 

Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties wordt het gebruik van een mal 

geadviseerd. Deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen) bekleden. 

 

Afwerking 

Overschilderbaar na droging met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits. 

 

 

 

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 en 

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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