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Productinformatie

  Voor het snel vullen van grotere gaten en 
scheuren tot 2 cm diep. 

  Voor vrijwel alle ondergronden.

  Kant en klaar in tube of pot. 

Gereedschap
 Plamuurmes.

  Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met 
warm water.

Technische gegevens
Type product :  pasta vul- en reparatie-

middel op basis van poly-
meer dispersie

Droogtijd (bij 1 cm.) : ca. 24 uur
Kleur   : wit of grijs
Min. verwerkingstemp. : 5˚C
Max. laagdikte : ca. 2 cm
Overschilderbaarheid :  met alle soorten verf (alkyd 

en acryl)

Product
 Slijtvast, universeel vulmiddel voor grotere gaten en 
scheuren in vrijwel alle ondergronden, binnen en bui-
ten.

Verpakking
 330 gr. tube.
 1000 gr. pot.
  Na gebruik plastic folie aanbrengen (pot), tube of pot 

goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Toepassingen & ondergronden
  Voor het repareren en vullen van grotere gaten en 
scheuren tot 2 cm. diep in 1 keer. 

  Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden 
zoals steen, hout, beton, spaanplaat, gipsplaten, gas-
beton, pleister- en stucwerk en metaal. 

  Niet geschikt voor PVC, aluminium en op vochtige 
ondergronden.

  Binnen en buiten. 

Eigenschappen
 Krimpt niet.
 Schroef-, spijker-, tril-, en boorvast. 
 Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden. 
 Wit of grijs. 
 Kant en klaar, in tube of pot. 

kant en klaar     
Allesvuller
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Gebruiksaanwijzing

 1. Loszittende delen verwijderen. 
 2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken. 
 3.  Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) 

i.v.m. hechting. 
 4.  Tube voor gebruik goed kneden en spuitmond met 

een mesje afsnijden. 
 5. Rechtstreeks vanuit de tube of pot verwerken. 
 6.  Allesvuller stevig in het gat aandrukken en glad 

afwerken met een nat plamuurmes. 
 7. Na droging eventueel bijschuren.
 8.  Bij gebruik buiten de reparatie overschilderen. 

Tips en advies voor een optimaal gebruik
Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door 
roest te voorkomen. 
Voor het beste resultaat bij grotere gaten, maakt u 
de laatste beweging met het plamuurmes in 2 keer; 
beweeg het plamuurmes 2 keer vanuit het midden, 
in tegenovergestelde richting zonder al te veel druk, 
over het materiaal.
Bij gebruik op (kaal) metaal, het oppervlak altijd voor-
behandelen met een primer. 


