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kenmerken - toepassingen

HoutvezelOP BASIS VAN 
NATUURLIJK HOUT

• 2-componenten polyesterreparatiemastiek.

• Voor de restauratie van binnen- of buitenhout.

• Geschikt voor alle houtsoorten.

• Krimpvrij, ultrasnelle droging (bindingstijd: 10 tot 15 minuten bij 20°).

• Compatibel met alle soorten afwerkingen.

• Verkrijgbaar in 4 kleuren.

• Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.
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Opvulproducten

HOUTMASTIEK

GEBRUIK

BESCHIKBARE KLEUREN

2-COMPONENT

SAMENSTELLING

Polyestermastiek

VERPAKKING

250 ml NATUREL/LICHTE EIK/
Donkere Eik /Kerselaar
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Kenmerken - Toepassingen



De ondergrond voorbereiden

Fysische-chemische eigenschappen

FYSISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20 °C Ongeveer 0,9 al naargelang de 
kleurschakeringen

Résine Polyester

Bindingstijd 10 tot 15 minuten bij 20°

Doorharding 20 tot 30 minuten bij 20°

Aanbrengen  

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Breng lege
verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum
voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende
plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Verwijdering van afval

Opslag

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de
gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de
normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van
kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.
Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt
op een gedetailleerde manier beschreven op de
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

De formule van dit product is ingediend bij het antigifcentrum van
Parijs. In geval van een incident of inname raadpleegt u een arts of
het antigifcentrum op het nummer 01 40 05 48 48.

Bewaren

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Sluit de pot na elk gebruik goed af.

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar.
Bewaartermijn van geopende producten: 1 jaar.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN:

Verwijder broze houtdeeltjes en schuur de parketvloer met een
grove of middelmatige korrel. Verwijder en vervang verzwakte
parketstroken. Verwijder alle was-, lak- of vernisresten van de
te herstellen oppervlakken.

OPVULLEN:

Aanbrengingsvoorwaarden:

Breng Houtmastiek enkel aan bij een temperatuur tussen 8 °C en
25 °C op een ruwe (vrij van parketvernis, was, verf, ...) en droge
(vochtigheid <10 %) ondergrond.

Draag altijd handschoenen.
Gebruik de kleurschakering die overeenkomt met de
afwerkingskleur.

 Neem de nodige hoeveelheid hars voor de herstelling, voeg 2 %
verharder toe (1 koffiegraan verharder voor 1 soeplepel hars) en
meng het geheel voorzichtig gedurende 1 minuut.

 Breng net iets te veel mastiek aan, zodat na afschuring een
perfect oppervlak ontstaat.

Zodra dat mogelijk is, schuurt u de vloer volgens de regels van de
kunst af.

 Zorg ervoor dat u alle overtollige houtmastiek rond de opvulling
verwijdert om het risico op latere kringvorming te voorkomen.

Laat drogen en breng vervolgens de afwerking van uw keuze aan:
kleur, lak, lazuur, verf, ...

Bijzondere voorzorgsmaatregelen
• Alle kleurschakeringen kunnen onderling worden gemengd.

• Kies de kleur die het dichtste aanleunt bij de definitieve kleur
van het hout, of zelfs iets donkerder.

• Geschikt voor buitenhout.

HOUTMASTIEK
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Sluit na gebruik hermetisch af.
Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met
Materiaalreiniger.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

• Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en
op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.

• Per fax: (0032) 16/62.19.70.
• Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche 
beschikt.

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden 
conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet 
van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.  

http://www.quickfds.com/
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