KNEEDBAAR HOUT
• Verkrijgbaar in diverse actuele kleuren
• Goed overschilderbaar met zowel oplosmiddel als watergedragen verfsystemen
• Grote vullende werking
• Korte droogtijden
• Nauwelijks krimp
• Een breed assortiment aan verpakkingen

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis
Vaste stofgehalte
Soortelijk gewicht (20°C)
Viscositeit
Min. verwerkingstemperatuur
Kleur nat
Kleur droog
Geur
Aantal componenten
Temperatuurbestendigheid
Vochtbestendigheid
Stofdroog na
Schuur- en overlakbaar na
Verbruik

: cellulose-nitraat
: ca. 40%
: ca. 0,9 g/cm³
: pasteus
: 10°C
: diverse houttinten
: diverse houttinten
: oplosmiddelgeur
:1
: ca. –20°C tot +70°C
: r edelijk (voor buitentoepassing
overschilderen)
: 20 tot 30 minuten
: ca. 10 uur
: afhankelijk van de laagdikte

Attentie
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% RV en een houtvochtigheid
van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Kneedbaar hout is geschikt voor het vullen/repareren van
oppervlaktebeschadigingen in hout zoals scheurtjes en (spijker) gaatjes
voor binnentoepassingen. Door zijn goede kwaliteit wordt het kneedbaar
hout veelvuldig voor parketvloeren toegepast. Tevens geschikt voor
buitentoepassingen, mits zorgvuldig afgelakt.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken
opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Verpakking

Inhoud

verpakt per

Tube

50 ml

10

Bus

125 ml

6

Bus

250 ml

6

Bus

750 ml

6

Bus

10 l

1

kleuren

50 ml

125 ml

250 ml

vuren/grenen

125281

125282

125283

750 ml

naturel

125269

125270

125272

125271

licht eiken

145583

145582

125262

145581

midden eiken

125263

125264

125265

donker eiken

125266

125267

125268

teak

125280

145695

145692

mahonie

125273

145597

125274

meranti

125277

125278

125279

10 l

145598

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Met een spatel of
plamuurmes 1 of meerdere lagen aanbrengen, afhankelijk van de grootte
van de beschadiging.
Reinigen gereedschap: met aceton of Verdunning K.
Natte resten direct verwijderen met een droge doek, uitgeharde resten
kunnen mechanisch verwijderd worden.

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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VULMIDDEL KNEEDBAAR HOUT

Een gebruiksklaar oplosmiddel gebaseerd houtvulmiddel in diverse
actuele kleuren. Het Kneedbaar hout van Frencken staat bekend om zijn
snelle droging in combinatie met een minimale krimp. Dit is voor vele
professionele gebruikers voldoende reden om dit product, vaak op grote
schaal, toe te passen.
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