PRODUCTINFORMATIE
Allesvuller

o Gebruiksklaar vulmidddel voor grote en kleine gaten
o Krimpvrij
o Geschikt voor binnen en buiten

TOEPASSINGEN
Perfax Allesvuller is zeer geschikt voor:
o het dichten van gaten en scheuren
o het herstellen van stucwerk en voegen in metselwerk
o het vastzetten van leidingen
o het uitvlakken van traptreden
o het herstellen van hout- en betonrot
en vele andere toepassingen.
Binnen en buiten bruikbaar.
VERPAKKINGEN
o
o

Tube 330 g wit
Pot – 1 kg wit

PRODUCTVOORDELEN
o een blijvende superhechting op bijna elke ondergrond, zodat het tevens een sterk
bevestigingsmiddel is
o het wordt keihard maar blijft elastisch.
o schroef- en spijkervast
o overschilderbaar
o hecht op o.a. hout, steen, beton, gasbeton, betonemaille, graniet, marmer. zand- en tufsteen,
eternit, asfalt (teerproducten), tegels en dakpannen (ook geglazuurde), lood, zink, koper, ijzer,
gegalvaniseerd plaatijzer, roestvrij staal, aluminium, estrich, gips, kalk, verf en zelfs aan glas.
o hecht niet op o.a. PVC, Teflon® en polyethyleen.
EIGENSCHAPPEN
Samenstelling:
Kleur:
Verwerkingstemperatuur:
Droging:
Opslag: stabiliteit

De vulstof is opgebouwd uit 15 fracties micro kwartskorrels omgeven door
een film kunstharsen
Wit
Boven +5°C
1 à 2 uur bij 2 mm laagdikte
Bij opslag in vorstvrije ruimte: enkele jaren houdbaar.

VERWERKING
Voorbereiding van de ondergrond:
Deze dient stof- en vetvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen. Zeer droge en absorberende
ondergronden licht bevochtingen (bijvoorbeeld met een plantenspuit of natte doek).

Perfax, vertrouwde kwaliteit!

PRODUCTINFORMATIE
Allesvuller

Verwerking:
Perfax Allesvuller vooraf goed roeren, zodat een smeuïge pasta ontstaat. U kunt eventueel enkele
druppels water toevoegen. Perfax Allesvuller met schoon gereedschap aanbrengen. Het product is
onschadelijk voor de huid!
Bij grote gaten niet meer dan 5 mm per laag aanbrengen en elke laag laten drogen. Om het
uithardingsproces te bespoedigen kunnen diepe gaten voorbewerkt worden door grind of steenslag toe
te voegen aan Perfax Allesvuller (2 delen op 1 deel Perfax).
Dadelijk na het aanbrengen van de toplaag het oppervlak gladstrijken met een vochtig plamuurmes,
vlakspaan of voegspijker.
Zodra het product is uitgehard kan het worden geschuurd. Nog aanwezige oneffenheden kunnen
worden afgestoken met een plamuurmes.
Voor het verkrijgen van een supergladde afwerking kan men een bijkomende laag plamuurmiddel
aanbrengen. Tenslotte kan men het product overschilderen.

BIJZONDERHEDEN
o Gereedschap na gebruik met water reinigen.
o Perfax Allesvuller is vochtregulerend.
o Het product is blijvend bestand tegen alle weersinvloeden.
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