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Vakbekwaam, tijdsbewust en resultaatgericht: de schilder van nu kent zijn 

vak als geen ander en is even onmisbaar als altijd. Bij Bolivia begrijpen we 

dat. Daarom voorzien wij iedere schilder van de beste vul-, plamuur en

reparatieproducten. Onze producten zijn van de állerhoogste kwaliteit,

omdat wij geloven in de liefde voor het schildersvak. 

In deze brochure vindt u ál onze producten voor voorbehandeling, reiniging, 

plamuren, vullen, repareren en houtrenovatie. Al deze producten zijn met 

zorg en vakmanschap ontwikkeld door toegewijde experts.

Daarnaast bieden wij ondersteuning met kennis en expertise, zodat u het 

maximale uit uw Bolivia-producten kunt halen.

Alles wat wij te bieden hebben kunt u vinden bij de groothandel en in de 

verfspeciaalzaken. In deze brochure stellen wij de producten graag aan u 

voor!
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EEN GOED BEGIN
IS HET HALVE WERK
Bij aanvang van iedere klus is er voorbehandeling, reiniging of reparatie nodig. Dat begrijpen wij

voor de volle honderd procent. Met de producten van Bolivia ga je direct goed van start. Dankzij de 

inzet van onze experts doen al onze producten precies wat ze moeten doen en zijn ze makkelijk te 

gebruiken, op te slaan en mee te nemen! Laat die klussen maar komen! Bolivia Verfreiniger

Bolivia Behangstripper

Bolivia Kwastreiniger

Bolivia Lijm en Kit verwijderaar

Bolivia Stickerverwijderaar

Bolivia Super Ontvetter

Bolivia Super Afbijt

Bolivia Super Vloerlijm verwijderaar

Bolivia Isoleerspray

Bolivia Vlekken Voorstrijk

Voorbehandelen en Reinigen



Voorbehandelen en Reinigen

BOLIVIA VERFREINIGER

Krachtige Verfreiniger voor het reinigen en ontvetten van
ondergronden. Voor het beste schilderresultaat.
De verfreiniger schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor 
de professionele schilder. 

Dé ideale vervanger voor ammonia, biologisch afbreekbaar 
en fosfaatvrij. 

BOLIVIA SUPER ONTVETTER

De Bolivia Super Ontvetter reinigt en ontvet sterk vervuilde 
oppervlakken. Last van zware aanslag? Kies dan deze zeer
krachtige, sterk alkalische, super ontvetter. 

De Super Ontvetter tast staal, legeringen, aluminium en 
kunststoffen niet aan.

BOLIVIA SUPER AFBIJT

Bolivia Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief, 
methyleenchloride vrij, verfafbijtmiddel met een zeer snelle 
werking. Bolivia Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP,
methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen. 

BOLIVIA BEHANGSTRIPPER

Bolivia Behangstripper is hét product voor het snel en 
effectief verwijderen van behang. De Behangstripper weekt 
behang snel en moeiteloos los, zonder de ondergrond aan te 
tasten. 

Dit product is geconcentreerd en dient bij gebruik verdund 
te worden met water.

BOLIVIA SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR

Bolivia Super Vloerlijm verwijderaar is een krachtige
vloerlijm verwijderaar voor verschillende lijmsoorten.
Door de unieke formule verwijdert de Bolivia Vloerlijm 
Verwijderaar snel hardnekkige lijmresten, is langdurig 
werkzaam en minder milieubelastend dan conventionele 
verwijderaars.

BOLIVIA KWASTREINIGER 

Bolivia Kwastreiniger is geschikt voor het schoonmaken van 
kwasten, penselen, verfrollers en gereedschappen. Door het 
gebruik van de Kwastreiniger wordt de kwast nog schoner en 
blijft zachter, waardoor de kwast langer mee gaat.

BOLIVIA ISOLEERSPRAY 

Bolivia Isoleerspray is een speciaal ontwikkelde
vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van
vlekken. De spray isoleert lastige, steeds terugkerende 
vlekken.

BOLIVIA LIJM EN KIT VERWIJDERAAR

Bolivia Lijm en Kit verwijderaar is een hoogwaardig product 
voor het week maken en verwijderen van vele soorten lijmen 
en kitten. Zelfs siliconenresten kun je hier probleemloos 
mee verwijderen. Ook geschikt om ondergronden mee te 
ontvetten.

BOLIVIA VLEKKEN VOORSTRIJK

Bolivia Vlekken Voorstrijk is een waterverdunbare,
reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden 
en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-,
vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken. Door het 
toepassen van de vlekken voorstrijk, isoleer je steeds
terugkerende vlekken op wanden en plafonds.

BOLIVIA STICKERVERWIJDERAAR

Met de Bolivia Stickerverwijderaar verwijder je snel en
effectief stickerlijm, tapelijm, rubberlijm, plakband en
spuitsneeuw. Het product is makkelijk te gebruiken en tast 
de ondergrond niet aan.

Toepassing
Krachtige reiniger voor het reinigen en
ontvetten van oud schilderwerk en vele andere
schoonmaakwerkzaamheden. Maakt
ondergronden vetvrij en antistatisch. 

Verpakking: fles 500 ml

 

Toepassing
Een super krachtige ontvetter voor het verwijderen van de 
zware aanslag van roet, nicotine, kaarsen, uitlaatgassen, 
straatvuil, verkeersvuil, etc. De Bolivia Super Ontvetter is 
tevens geschikt voor het reinigen en ontvetten van
vloeren en wanden, kozijnen, motoren, machines,
machineonderdelen, ovens, BBQ’s, velgen, boten en
tuinmeubelen. 

Verpakking: fles 1000 ml

Toepassing
De Super Afbijt is toepasbaar op vrijwel alle
ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen 
van alkyd lakken, bitumen, watergedragen lakken,
1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, 
lijmen, graffiti en kitten.

Verpakking: blik 1000 ml

 

Toepassing
Geschikt voor het milieuvriendelijk verwijderen
van alle soorten behang, behalve glasweefselbehang.
De Bolivia Behangstripper is toepasbaar op alle
ondergronden.

Verpakking: fles 1000 ml

 

Toepassing
Verwijdert snel hardnekkige lijmresten van tapijtvloer-
bedekking, textiel- en vinylwandbekleding.
Verwijdert zowel oplosmiddelhoudende als water-
gedragen lijm. Geschikt voor hout, steen en metaal.

Verpakking: blik 1000 ml

Toepassing
Het schoonmaken van kwasten, penselen, verfrollers en 
gereedschappen van zowel natuurlijk materiaal
(bv. varkenshaar) als kunststof.

Niet geschikt voor waterverdunbare verven.

Verpakking: fles 500 ml

Toepassing
Bolivia Isoleerspray is een vlekkencoating die steeds 
terugkerende vlekken blijvend isoleert. Geschikt voor 
vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, 
potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds.
Bolivia Isoleerspray is sneldrogend en overschilderbaar. 
Droogt wit op, en is schrobvast

Kleur: wit
Verpakking: spuitbus 500 ml

Toepassing
Bolivia Lijm en Kit verwijderaar is geschikt voor
het verwijderen van kitresten, kauwgomresten,
gelijmde autoruiten en lijm- en bitumenresten.

Verpakking: spuitbus 500 ml

Toepassing
De Bolivia Vlekken Voorstrijk is geschikt voor binnen en kan 
zonder gronden direct op minerale ondergronden worden 
aangebracht, zoals gips, beton, gipsbouwplaten, pleister- en 
metselwerk, styropor (piepschuim) etc. De vlekken voorstrijk 
kan zowel in nieuwbouw als voor renovatiedoeleinden
worden gebruikt en is overschilderbaar met vrijwel alle 
gangbare muurverven en acryl verven.

Kleur: wit
Verpakking: blik 1000 ml

 

Toepassing
Stickerverwijderaar is snelwerkend en  uitstekend
te gebruiken op verfwerk, glas, steen, linoleum,
tapijt en textiel.

Pas op met kunststoffen.

Advies: Vooraf testen op een onopvallende plek. 

Verpakking: fles 250 ml



DE PERFECTE
PRODUCTEN VOOR EEN 
GRONDIGE AANPAK
Niets geeft een beter gevoel dan een goed uitgevoerde reparatie. Als vakbekwame schilder wil je natuurlijk het 

liefst dat plamuurwerk, vulwerk en reparatiewerk niet terug te zien zijn. En dat is nu precies waar Bolivia bij

kan helpen. De renovatieproducten van Bolivia doen hun werk grondig en netjes, zodat zelfs de meest opvallende 

scheuren, gaten en andere oneffenheden verdwijnen als sneeuw voor de zon!

Bolivia Acryl Lakplamuur

Bolivia Synthetische Lakplamuur

Bolivia Lakplamuur Tube

Bolivia Acrylplamuur

Bolivia Acrylplamuur Rapid Tube

Bolivia Rapid Plamuur

Bolivia Snelplamuur Tube

Bolivia Houtvulmiddel Tube

Bolivia Speciaal plamuur 

Bolivia Plamuur voor moeilijke ondergronden

Bolivia Super Plamuur 

Bolivia Reparatiepasta Lichtgewicht

Bolivia Aqua Kwastplamuur

Bolivia Polyester Vulpasta

Bolivia Renovatiepasta

Bolivia Muurvulmiddel Tube

Bolivia Muurvulmiddel

Bolivia Spackspray

Plamuren, Vullen en Repareren



Plamuren, Vullen en Repareren

BOLIVIA ACRYL LAKPLAMUUR

Bolivia Acryl Lakplamuur is een plamuur met unieke
eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur 
zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.
Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauze van 
3-4 uur wordt het oppervlak super glad oppervlak en wordt 
schuren bijna overbodig. 

BOLIVIA RAPID PLAMUUR

Bolivia Rapidplamuur is een unieke snelhardende
één-component plamuur op basis van speciale kunststof-
combinatie. Bolivia Rapidplamuur is een echte snelplamuur 
voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur over
geschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

BOLIVIA SYNTHETISCHE LAKPLAMUUR

Bolivia Synthetische Lakplamuur is een plamuur met unieke 
eigenschappen en kan door de boterfijne homogene
structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet
worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussen-
pauze van 3-4 uur wordt het oppervlak super glad oppervlak 
en wordt schuren bijna overbodig.

BOLIVIA HOUTVULMIDDEL

Bolivia Houtvulmiddel is een waterverdunbaar vulmiddel 
van zeer hoge kwaliteit. Dit vulmiddel is geschikt voor het 
glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en 
gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken, hard 
gelijkmatig en zonder scheuren uit, wanneer afgewerkt met 
een waterbestendige beschermlaag.

BOLIVIA LAKPLAMUUR 

Bolivia Lakplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare 
lakplamuur van zeer hoge kwaliteit. Bolivia Lakplamuur is 
speciaal voor het glad maken van oppervlakken die geverfd 
moeten worden.

BOLIVIA ACRYLPLAMUUR

Bolivia Acrylplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare 
dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit. Speciaal voor 
het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van gegrond 
houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen.

BOLIVIA ACRYLPLAMUUR RAPID

Bolivia Acryl Plamuur Rapid is een zeer snel drogende
reparatieplamuur op waterbasis. Voor het plamuren van 
gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk 
(binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en 
buiten). De Acrylplamuur Rapid is scheuroverbruggend, ook 
bij grotere laagdiktes tot ca. 1 mm natte laagdikte. 

Toepassing:  acryl lakplamuur voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, steen en beton

Reparatie van: nerven en kleine oneffenheden van

 max 0,8 mm

Kleur: wit

Verpakking: blik 200, 400 en 800 gram

 

Toepassing:  synthetische rapid plamuur

 voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, steen en beton

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden, schroef- en  

 spijkergaten tot max 0,8 mm

Kleur: wit

Verpakking: blik 800 gram

 

Toepassing:  synthetische lakplamuur

 voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, steen en beton

Reparatie van: nerven en kleine oneffenheden

 tot max 0,7 mm

Kleur: parelwit

Verpakking: blik 150, 400 en 800 gram

 

Toepassing:  acryl houtvulmiddel

 voor binnen en buiten 

Geschikt voor: hout

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden, schroef- en  

 spijkergaten en scheuren tot 5 mm

Kleur: wit

Verpakking: tube 400 gram
 
 

Toepassing:  acryl lakplamuur voor binnen.

 De plamuur kan worden afgelakt met  

 synthetische lak, acryllak en latexverf.

Geschikt voor: hout

Reparatie van: kleine gaten, schroef- en spijkergaten

 tot max 3 mm

Kleur: wit

Verpakking: tube 400 gram

 

Toepassing:  acrylplamuur voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, steen, beton en

 oude pleisterlagen

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden en schroef-  

 en spijkergaten tot max 0,5 mm

Kleur: wit

Verpakking: blik 800 gram

Toepassing:  acrylplamuur rapid voor binnen en buiten 

Geschikt voor: hout, staal, steen, beton en stucwerk

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden, schroef- en  

 spijkergaten tot max 1 cm

Kleur: wit

Verpakking: tube 400 en 1300 gram

BOLIVIA SNELPLAMUUR

Bolivia Snelplamuur is een multifunctionele synthetische 
snelplamuur voor professioneel gebruik. Het grote voordeel 
van de Bolivia snelplamuur is de snelle droging en de goede 
schuurbaarheid.

Toepassing:  synthetische snelplamuur

 voor binnen en buiten 

Geschikt voor: hout, staal, steen, beton en gips

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden, schroef- en  

 spijkergaten, scheuren en gaten tot 5 mm

Kleur: wit

Verpakking: tube 250 gram
 
 

BOLIVIA MUURVULMIDDEL

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende reparatie-
plamuur op waterbasis. Voor het glad maken van
oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren 
en plafonds. 

BOLIVIA MUURVULMIDDEL 

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende
reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van 
oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren 
en plafonds.

Toepassing:  muurvulmiddel voor binnen

Geschikt voor: alle minerale ondergronden, zoals steen,  

 beton, metselwerk, gepleisterde

 oppervlakken. Tevens toepasbaar op 

 gipsplaten en dispersieverf. 

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden en gaten,  

 schroef- en spijkergaten tot 5 mm

Kleur: wit

Verpakking: tube 400 gram

Toepassing:  muurvulmiddel voor binnen

Geschikt voor: alle minerale ondergronden, zoals steen,

 beton, metselwerk, gepleisterde oppervlakken.  

 Tevens toepasbaar op gipsplaten en

 dispersieverf.  

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden en gaten,

 schroef- en spijkergaten tot 5 mm

Kleur: wit

Verpakking: emmer 1 kilo



BOLIVIA SUPER PLAMUUR 

Bolivia Super Plamuur vuller is een 
kunsthars versterkte plamuur op
gipsbasis voor het vullen en egaliseren 
van minerale ondergronden alsook
voor het vullen van naden tussen
gipskartonplaten zonder nadenband. 
Ook inzetbaar voor het aanbrengen van 
een complete laag.

BOLIVIA REPARATIEPASTA
LICHTGEWICHT

Bolivia Reparatiepasta lichtgewicht is een
gebruiksklare reparatiepasta voor binnen en 
buiten. De reparatiepasta krimpt en barst niet en 
is overschilderbaar na enkele minuten met een 
verf op waterbasis of op solventbasis.

BOLIVIA AQUA KWASTPLAMUUR

Bolivia Aqua Kwastplamuur is een goed vullende, 
reukloze, sneldrogende, waterverdunbare
kwastplamuur voor houtwerk binnen. De goede 
schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk 
om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, 
klaar om af te lakken.

BOLIVIA POLYESTER VULPASTA

Bolivia Polyester Vulpasta is een tweecomponenten 
plamuur op basis van polyesterharsen. De vulpasta 
is een snelhardende en gemakkelijk schuurbare 
vulplamuur. Ongeacht de laagdikte is de pasta
zonder gevaar voor scheurvorming aan te brengen.

BOLIVIA RENOVATIEPASTA

Bolivia Renovatiepasta is een snelhardende 2 
componenten pasta op basis van asbestvrije 
polyester. Renovatiepasta is zeer elastisch en 
buigzaam na uitharding, is gemakkelijk schuur-
baar en heeft een hoog vullend vermogen.

Toepassing:  super plamuur voor binnen

Geschikt voor: minerale ondergronden zoals beton, gips-,   

 kalk- en cementstuc, gipskarton-, gipsvezel-,   

 cementvezel- en gelijkaardige droogbouwplaten

Reparatie van: kleine gaten, schroef- en spijkergaten

 en scheuren tot 10 cm

Kleur: wit

Verpakking: doosje 500 gram en 2 kilo

Toepassing:  lichtgewicht reparatiepasta

 voor binnen en buiten

Beperking: mag niet gebruikt worden op kunststof,

 metaal oppervlakken en permanent vochtige  

 ondergronden

Geschikt voor: poreuze materialen zoals steen, beton,

 pleister, hout, metselwerk en gips

Reparatie van: grote gaten, barsten en voegen

 tot max 50 mm

Kleur: wit

Verpakking: emmer 1000 en 5000 ml

Toepassing:  aqua kwastplamuur als grond- en plamuurlaag

 voor alle houtsoorten voor binnen

Geschikt voor: hout met grove poriën zoals meranti,  afzelia

 of plaatmateriaal zoals multiplex, triplex. 

Reparatie van: nerven, kleine oneffenheden, poriën en

 kleine spijkergaatjes tot 1 mm met

 een rendement van 5m² per liter

Kleur: wit

Verpakking: blik 1000 ml

Toepassing:  polyester vulpasta voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, beton, glas, kunststof, steen,  

 carrosserie, polyester oppervlakken,   

 lasnaden, boten, radiatoren en leidingen. 

Reparatie van: kleine gaten, schroef- en spijkergaten,  

 krassen, deuken, scheuren tot 10 cm

Kleur: licht grijs

Verpakking: blik 250, 500 en 1000 gram

Toepassing:  renovatiepasta voor binnen en buiten

Geschikt voor: hout, staal, steen, beton, kunststof

Reparatie van: gaten en scheuren tot 10 mm

Kleur: wit

Verpakking: bus 1400 gram

Plamuren, Vullen en Repareren

BOLIVIA SPECIAAL PLAMUUR 

Bolivia Speciaal Plamuur is een muurvuller van
cement plamuur voor het plamuren op dispersie-
systemen en minerale ondergronden. Speciaal 
plamuur is geschikt voor het vullen, egaliseren, 
repareren en verankeren van bouwdelen binnen 
en buiten. Droogt scheurvrij en krimpt niet.
Special plamuur kan worden afgewerkt met 
bijvoorbeeld verf, glasweefsel, textiel behang, 
behang en alle soorten plamuren en pleisters.
Ook inzetbaar voor het aanbrengen van een 
complete laag.

BOLIVIA PLAMUUR
VOOR MOEILIJKE ONDERGRONDEN

Bolivia Plamuur voor moeilijke ondergronden is een
muurvuller, ideaal voor het egaliseren en vullen van 
gaten en scheuren op niet zuigende en minerale 
ondergronden. De geplamuurde vlakken kunnen
met verf, behang, pleisters en andere materialen
afgewerkt worden. Ook inzetbaar voor het aanbrengen 
van een complete laag.

Toepassing:  speciaal plamuur voor binnen en buiten

Geschikt voor: niet zuigende ondergronden zoals tegels,   

 verf, styropor, spaanplaat, kunstharspleisters   

 en -plamuren en minerale ondergronden

 zoals muren en plafonds van gips, kalk,   

 cement, beton en steen

Reparatie van: kleine gaten, schroef- en spijkergaten

 en scheuren tot 10 cm

Kleur: wit

Verpakking: doosje 750 gram

 

Toepassing:  plamuur voor moeilijke ondergronden voor binnen

Geschikt voor: niet zuigende ondergronden zoals latex muurverf,   

 geverfd glasweefselbehang, geglazuurde tegels of   

 minerale ondergronden zoals gipsplaten, beton,   

 cement, cementvezelplaten, baksteen, gips en kalk

Reparatie van: kleine gaten, schroef- en

 spijkergaten en scheuren tot 10 cm

Kleur: wit

Verpakking: zak 5 kilo

 

BOLIVIA SPACKSPRAY

Bolivia Spackspray is een professioneel structuur
reparatiemiddel op basis van unieke PU dispersie, 
voor het repareren van structuureffecten (spack) 
op wanden en plafonds. De Spackspray is zeer 
standvast op verticale delen.

Toepassing:  spackspray voor binnen

Geschikt voor: pleisterwerk, gips- en spaanplaat en   

 beton

Reparatie van: structuureffectena, spack

Kleur: wit

Verpakking: spuitbus 500 ml



EEN FACELIFT VOOR 
HOUT OP LEEFTIJD
Hout leeft en onder bepaalde omstandigheden worden zelfs de hardste houtsoorten zichtbaar ouder.

Met onze houtrenovatieproducten draait u de klok jaren terug en wordt zelfs het oudste hout weer als nieuw.

Zo kunt u ieder raamkozijn en iedere betimmering weer laten stralen als nooit tevoren! En dankzij

de krachtige formules van de Bolivia-producten blijft dat vele jaren zo.

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 30 minuten

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 4 uur

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 8 uur

Bolivia 2K Epoxy Houtrotvuller

Bolivia 2K Epoxy Houtrotstop 

Houtrenovatie



Houtrenovatie

Een goede voorbereiding is de basis
van de kwaliteit die ik wil leveren.

Daarom kies ik voor Bolivia”
”

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER
30 MINUTEN

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 30 minuten is 
een zeer sneldrogend reparatievulmiddel 
voor hout en beton. Uitermate geschikt 
voor het bijwerken en repareren van kleine 
schades, maar kan tevens gebruikt worden 
voor het egaliseren van kleine oneffenheden. 
Het product is na 30 minuten schuurbaar en 
overschilderbaar. 

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER
4 UUR

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 4 uur is een 
professionele vulpasta voor hout, speciaal 
ontwikkeld voor het repareren van gebreken 
of door houtrot aangetaste houtconstructies, 
van zowel nieuw als bestaand hout.
De vulpasta laat zich snel en gemakkelijk 
mengen en is eenvoudig te verwerken.
Het blijft elastisch, krimpvrij en duurzaam.

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 
8 UUR

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 8 uur is speciaal ontwik-
keld voor het repareren van gebreken of door houtrot 
aangetaste houtconstructies, van zowel nieuw als 
bestaand hout. De vulpasta laat zich snel en gemak-
kelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft 
elastisch, krimpvrij en duurzaam.

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROTVULLER

Bolivia 2K Epoxy Houtrotvuller is hét product voor de 
reparatie van houtrotbeschadigingen. De houtrotvuller 
krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en hecht zeer 
goed, is blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en 
geeft een glad oppervlak. In combinatie met Bolivia 
Houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrot 
problemen.

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROTSTOP 

Bolivia Houtrotstop is de oplossing als hout voor vocht 
moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet 
worden. Houtrotstop hardt uit tot een epoxy-bescherming,
is goed overschilderbaar en is een geschikte onder-
grond voor Bolivia epoxy houtrotvuller. 

Toepassing:  2K epoxy houtvuller voor buiten

Geschikt voor: hout, staal en beton

Reparatie van: schroef- en spijkergaten en kleine

 houtrotreparaties van 2 mm tot 1 cm

Kleur: licht grijs

Verpakking: 2in1 tube 250 ml, tube set 300 ml

Toepassing:  2K epoxy houtvuller voor buiten

Geschikt voor: hout, spaanplaat, meubelplaat en triplex

Reparatie van: houtrot vanaf 10 mm 

Kleur: transparant

Verpakking: 2in1 tube 250 ml, tube set 600 ml

De 2in1 kan op kleur worden gemaakt

met bv. Avis Colorex.

Toepassing:  2K epoxy houtvuller voor buiten

Geschikt voor: hout, spaanplaat, meubelplaat, triplex,  

 steen, beton en metaal

Reparatie van: houtrot, grote gaten van 10 mm tot 20 cm

Kleur: crème 

Verpakking: tube set 600 ml

Toepassing:  2K epoxy houtrotvuller voor buiten

Geschikt voor: hout

Reparatie van: houtrotbeschadigingen, deuken en   

 scheuren tot 4 cm breed en 2 cm diep

Kleur: crème 

Verpakking: blik set 500 en 1000 gram

Toepassing:  2K epoxy houtrotstop voor buiten

Geschikt voor: hout, metaal en steen

Reparatie van: houtrot

Kleur: blank

Verpakking: flesjes set 500 ml

Pieter Derksen,
Derksen Schilderwerken



TOEPASSING LOCATIE

LAAGDIKTE
VOOR-

BEHANDELEN
EN REINIGEN

PLAMUREN,
VULLEN

EN REPAREREN
HOUTRENOVATIE BINNEN BUITEN

BOLIVIA SYNTHETISCHE LAKPLAMUUR • • • 0,7 mm

BOLIVIA ACRYL LAKPLAMUUR • • • 0,8 mm

BOLIVIA ACRYLPLAMUUR • • • 0,5 mm

BOLIVIA RAPID PLAMUUR • • • 0,8 mm

BOLIVIA SNELPLAMUUR TUBE • • • 5 mm

BOLIVIA SUPER PLAMUUR* • • 10 cm

BOLIVIA SPECIAAL PLAMUUR* • • • 10 cm

BOLIVIA PLAMUUR VOOR MOEILIJKE ONDERGRONDEN* • • 10 cm

BOLIVIA ACRYLPLAMUUR RAPID TUBE • • • 1 cm

BOLIVIA RENOVATIEPASTA • • • 1 cm

BOLIVIA REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT • • • 5 cm

BOLIVIA AQUA KWASTPLAMUUR • • 1 mm

BOLIVIA MUURVULMIDDEL TUBE • • • 5 mm

BOLIVIA MUURVULMIDDEL • • 5 mm

BOLIVIA LAKPLAMUUR TUBE • • 3 mm

BOLIVIA HOUTVULMIDDEL TUBE • • • 5 mm

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROTSTOP • •  nvt

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROTVULLER • • 2 cm

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 30 MIN. • • 2 mm tot 1 cm

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 4 UUR • • vanaf 1 cm

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 8 UUR • • 1 cm tot 20 cm

BOLIVIA POLYESTER VULPASTA • • • 10 cm

BOLIVIA SPACKSPRAY • •
BOLIVIA ISOLEERSPRAY • •
BOLIVIA VERFREINIGER • • •
BOLIVIA BEHANGSTRIPPER • •
BOLIVIA VLEKKEN VOORSTRIJK • •
BOLIVIA KWASTREINIGER • • •
BOLIVIA SUPER ONTVETTER • • •
BOLIVIA STICKERVERWIJDERAAR • • •
BOLIVIA LIJM EN KIT VERWIJDERAAR • • •
BOLIVIA SUPER AFBIJT • • •
BOLIVIA SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR • •

TOEPASBAARHEID VOOR DE REPARATIE VAN

HOUT STAAL STEEN BETON STUCWERK GIPS

MINERALE
ONDERGRONDEN

(TEGELS,
CEMENT,

BETON ENZ)

NIET ZUIGENDE 
ONDERGRONDEN

(LATEX
MUURVERF, 

TEGELS,
GLASVEZEL)

NERVEN EN 
KLEINE

ONEFFENHEDEN

KLEINE GATEN, 
SCHROEF-

EN
SPIJKERGATEN

SCHEUREN GROTE 
GATEN HOUTROT

• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •

• • • • •
• • • • • •
• • • • • •

• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •

• • • •
• • • •

• •
•
• •
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •

•
• • • • • •

• • • • • • • •

HIER VINDT U
WAT U NODIG HEEFT!

* Ook toepasbaar voor het aanbrengen van een complete laag op een wand
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VOOR ECHT
VAKWERK
VOOR PROFESSIONALS

Pearl Paint Group
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

T +31 (0)320 28 53 56
E advies@boliviaprofessional.nl

www.boliviaprofessional.nl

Bolivia is een merk van 

www.pearlpaintgroup.com

Voorbehandelen en Reinigen

Plamuren, Vullen en Repareren

Houtrenovatie




