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TECHNISCH MERKBLAD  WOODFILL 
RENOVATIEPASTA 
 
ALGEMEEN 
2-componenten  reparatiecompound van gemodificieerde 
polyesterhars. Voor het vullen van spijker- en schroefgaten 
met min. Dikte van 3 mm. Voor het repareren van ramen, 
deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot Bij 
onderhoud en nieuwbouw. In de timmerindustrie voor het 
egaliseren. Set bestaat uit component A en component B. 
Wordt gebruikt in combinatie met speciaal doseerapparaat. 

APPLICATIESYSTEEM 
 Goed overschilderbaar met waterverdunbare 

verfsystemen. Uit esthetisch oogpunt kan afwerking 
met transparant beitssysteem minder fraai zijn. 

 
EIGENSCHAPPEN 
 Oplosmiddelvrij. 
 Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding. 
 Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus). 
 Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit). 
 Potlife van ca. 15 min. Bij 20°C en 65% R.V. 
 Na 1 tot 2 uur overschilderbaar. 
 Zeer goed en glad schuurbaar. 
 Goed te schaven en te boren. 
 Duurzaam na uitharding (geen barst-/scheurvorming) 
 Ongevoelig voor vocht. 
 Bevat geen asbest. 
 Goede hechting op kaal en opgeruwd hout en goed 

geschuurde oude verflagen. 
 Minimale krimp. 
 
ONDERGRONDCONDITIES 
 Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op 

het gezonde hout. 
 Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, 

dit vooraf meten. 
 Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof. 
 Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen. 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
 Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking. 
 Raadpleeg voor gebruik de product- en 

veiligheidsinformatie. 
 Meng beide componenten met een plamuurmes tot 

een egale kleur wordt verkregen. 
 De potlife is afhankelijk van hoeveelheid aangemaakt 

materiaal. 
 Na gebruik gereedschap reinigen met thinner of 

aceton. Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of 
mechanisch verwijderen. 

 Neem in geval van twijfel altijd kontakt op met uw 
dealer of Köhlerwoodcap. 

 

 
T E C H N I S C H E  G E G E V E N S 

Samenstelling Comp.A: op basis van gemodificeerde 
polyesterharsen met speciale vulstoffen 
Comp.B: op basis van benzoylperoxide 

Verwerkingstijd Potlife bij 65% R.V.: 
Bij 10°C ca. 30 minuten 
Bij 20°C ca. 15 minuten 
Bij 30°C ca. 10 minuten 

Verpakking Comp.A: metalen koker (1200 g, 0,820 ltr) 
Comp.B: plastic koker (60 g. 40 cc) 

Uitharding Bij 20° en 65% R.V. ca. 1 uur 

Vaste stof %  Verwerkingstemp. Niet beneden 5°C verwerken 
Dichtheid  
Gemengd prod. 

1.4 g/cm3 Houdbaarheid In gesloten originele verpakking op 
een koele en droge plaats tot max. 
12 maanden. Geopende verpakking 
3 maanden bij gebruik rode open- 
en afsluitdopje. 

Vlampunt 
VOS gehalte massa 
+ verharder 
 

>61°C 
4,7% ± 0,1 

Voorzorgs- 
maatregelen 

Aanraking met de huid en ogen 
vermijden. Draag beschermende 
handschoenen. Zorg voor goede 
ventilatie. 

Mengverhouding Automatisch met Woodfill doseerapparaat   
Uiterlijk Comp.A: créme of wit 

Comp.B: Rose 
Gemengd product: crème of wit 

Inkleuring Indien gewenst kan Woodfill met 
max. 6% universele mengpasta op 
iedere gewenste kleur worden 
gebracht. 
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