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• Professionele kwaliteit voor definitieve reparatie
van verrot hout.

• Speciaal ontwikkeld voor houtrot.

• Uitstekend schuur-, spijker- en schroefbaar.

• Zeer gemakkelijk te verwerken.

• Lukt altijd!

Gereedschap
Plamuurmes.
Gereedschap direct schoonmaken met warm water
en keukenpapier.

Technische gegevens
Type product : 2 componenten vulmiddel

op basis van epoxyhars
Mengverhouding : 1:1; uit beide blikken een

gelijke hoeveelheid nemen
Verwerkingstijd : ca. 20 minuten
Droogtijd : schaven, schuren, schilde-

ren, etc. is mogelijk na 
6 uur (bij 20˚C)

niurbthcil:ruelK
Min. verwerkingstemp. : 10˚C
Max. laagdikte : horizontaal tot ca. 5 cm in

een laag. Verticaal tot ca. 
2 cm in een keer

Overschilderbaarheid : met alle verfsoorten (alkyd
en acryl) en dekkende beits

Product
Houtrotvuller is een 2 componenten epoxy-massa
voor definitieve reparatie van verrot hout.

Verpakking
Alles-in-één set (2 blikken à 250 gr. Houtrotvuller en
Houtrotstop).
500 gr. (2 blikken).
1000 gr. (2 blikken).
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Toepassingen & Ondergronden
Speciaal ontwikkeld voor houtrot.
Ideaal voor het definitief repareren van alle houtrot-
beschadigingen aan kozijn, deur, dorpel, boeiboord,
tuinhuisje, etc.

Eigenschappen
Zeer goede hechting.
Vormvast: zakt niet uit.
Uitstekend schuur-, spijker- en schroefbaar.
Perfect verwerkbaar: zeer strak af te werken.
Flexibel: vangt de werking van het hout op.
Krimpt niet.
IJzersterk.
Ongevoelig voor vocht en weersinvloeden.
Overschilderbaar met alle verfsoorten (alkyd en
acryl) en dekkende beits. 
Binnen en buiten te gebruiken.
Gemakkelijk (1:1) te mengen.
Kleur: naturel. 

Productinformatie

Houtrotvuller 
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1. Verrot hout en loszittende delen grondig verwijderen.
Zie figuur 1.

2. Ondergrond schoon en droog maken.
3. Voor optimaal resultaat: impregneer het verrotte

hout met Alabastine Houtrotstop. Hierdoor wordt
verdere aantasting van het hout voorkomen. 

4. Na ca. 6 uur droging (bij 20˚C) van Houtrotstop kan
Houtrotvuller aangebracht worden.

5. Houtrotvuller component 1 en component 2 op een
harde ondergrond met een plamuurmes goed men-
gen, tot een egale kleur is ontstaan. Zie figuur 2.
De mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. Gemak-
kelijk: uit beide blikken een gelijke hoeveelheid
nemen.

6. Niet meer aanmaken dan binnen 20 minuten ver-
werkt kan worden i.v.m. uitharding.

7. Houtrotvuller aanbrengen met een plamuurmes. Zie
figuur 3.

8. Schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6
uur (bij 20˚C). Zie figuur 4.

9. Gereedschap direct schoonmaken met warm water
en keukenpapier. 

Tips en advies voor een optimaal gebruik
Let op: huidcontact vermijden.
Voor het zetten van hoeken of grotere reparaties
adviseren wij het gebruik van een mal.
Bekleed de mal met huishoudfolie of een stuk van
een plastic tas (polyethyleen). Neem liever iets te dik
dan te dun plastic.
Het kunststof plateau uit de Alles-in-één set kunt u
gebruiken als mengplateau en/of mal.

Gebruiksaanwijzing
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