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Meer informatie?   
+31 (0)70 369 41 41

GEGARANDEERDE 

24UURS 
LEVERING
Vandaag voor 16 uur  

besteld, is morgen  
in huis. HET ASSORTIMENT WAAR DE SCHILDER 

 EN STUKADOOR NIET ZONDER KAN

  Kan 3 uur nadat het is aangebracht worden 
geschuurd en geschilderd.
  Kan worden aangebracht op alle soorten onder- 
gronden. Ook geschilderde en betegelde wanden.

  Kan rechtstreeks op vochtige ondergronden  
zoals badkamers, keukens, kelders, wasruimtes 
etc. worden aangebracht.
  Uitzonderlijke fijne witte afwerking. Ideaal om 
direct te schilderen en/of behangen.

  
 

  
  
  
  
  

  Tot maar liefst in één laag van 5 cm aan  
te brengen.
  Kan nat-in-nat worden verwerkt en  
droogt hard en snel uit.
  Buitengewone aanhechting bespaart tijd  

  Witte kleur en zijn geringe  
absorptievermogen geven hoog schilder 
rendement.
  Krimpt en scheurt niet ook niet bij het 
bandloos voegen.

  

  

  

  

   Herstellen en moduleren van kanten,  
hoeken (zonder bekisting), daklijsten, zuilen, 
sculpturen, sierlijsten en balkons.

   Kan in verschillende diktes worden  
aangebracht.

   Overschilderen na 24 uur.

  Plakt niet aan de handen en  
makkelijk glad te moduleren.
  Na droging flexibel en barst niet.
  Snelle doorharding van bovenlaag.

  Zeer geschikt voor het afwerken, herstellen 

 

en opvullen van gaten, barsten en naden.
  Zeer elastisch. Scheurt niet en vangt de 

 

uitzetting en krimp op.
  Hoeft in principe niet geschuurd te worden 
door de supergladde afwerking.
  Kleeft goed aan het plamuurmes  
(zelfs boven het hoofd).

  Kan in één behandeling barsten, gaten en  
voegen in steen en beton afwerken. 
  Goed vullend met minimale krimp.
  Makkelijk te verwerken en goed over te  
schilderen. 

UNIVERSAL PRO
Universele filler & finisher
Egaliseren, vullen en renoveren 

EXPRESS
Zeer snel drogend vulmiddel
Vullen, renoveren, egaliseren en uitvlakken  

UNIVERSAL MIX
Lichtgewicht kant-en-klaar vulmiddel 
Egaliseren, renoveren en vullen 

 

 
 

SUPER REPAIR
Sneldrogend all-round buitenvulmiddel 
Herstellen en hermoduleren 

STOPVERF
Voor beglazing en vullen  
van gaatjes in hout  

ONE TIME
Super lichte kant-en-klaar renovatiepasta
Renoveren, afwerken en herstellen 

ONE TIME BETON
Kant-en-klaar betonreparatiemortel
Afwerken, herstellen en opvullen van gaten  

Wit
Binnen 1 kg/m2/mm50 mm 40 min

3 uur 1 kg - 0,45 L5-35ºC

Verpakking: Emmer 6 kg - Pak 1 kg - Pak 4 kg  

Lichtgrijs
Binnen

12 uur/mm 1,1 kg/m2/mm

5 mm Zonder beperking 

Na volledige droging 

5-35ºC

Verpakking: emmer 4 L - emmer 10 L  

Binnen/Buiten
Wit

1 kg/m2/mmIedere dikte 30 min

24 uur 1 kg - 0,4 L5-35ºC

Verpakking: Emmer 8 kg - Pak 1 kg - Zak 5 kg  

Wit

Bruin

Binnen/Buiten

24 uur/mm

5 mm

Na volledige droging 

Zonder beperking 

Verpakking: Emmer 750 gram - Emmer wit 5 kg 

5-35ºC
Grijs

Binnen/Buiten

8 uur / mm

10-30 mm

2 uur 

Verpakking: Emmer 1 L - Emmer 4 L 

5-25ºC
Wit

Binnen/Buiten

30 min/mm

5-30 mm

2 uur 

Verpakking: Emmer 0,25 L - Emmer 1 L - Emmer 4 L - Emmer 10 L - Emmer 19 L

5-32ºC

  Fijne afwerking en weinig absorptie.
  Kan met elk type binnenmuurverf  
overschilderd worden.
  Uitvlakken tot in lagen van 6 mm.
  Kan worden aangebracht met een spackmes, 
spatel en airless-machine.
  Ook toe te passen als joint filler, joint finisher  
en voor het uitvlakken van gipsplaten. 

ALL 4 IN
Allround kant-en-klaar plamuur
Uitvlakken, renoveren en afwerken 

Verpakking: Emmer 15 kg - Emmer 25 kg  

 24 uur/mm
Wit

Binnen

1,75 kg/m2/mm

6 mm Zonder
beperking

5-35ºC Na volledige droging

NIEUW

Verpakking: Emmer 8 kg - Zak 5 kg - Zak 20 kg  

1 uur/mm  
max 24 uur/50 mm

Wit
Binnen

1 kg/m2/mm

50 mm 60 min

5-35ºC Na volledige droging

  Gebruiksklaar product dat licht en  
moeiteloos wordt aangebracht.
  Droogt sneller dan andere kant-en-klaar 

  Kan airless met spuitapparaat worden  
aangebracht.
  Vult gaten en barsten tot 5mm met  
minimale krimp.
  Vullen en afwerken  
van voegen.

NIEUW

Flexibel: kan tot 20% beweging in het hout aan.
 Goed vulvermogen, tot 5 mm, minimale krimp.
Vullen van houtporiën.
Zeer snel drogend.
Eenvoudig te schuren.
Overschilderbaar met vernissen en coatings.
Zonder oplosmiddel.

WOODFILLER
Glasvezelversterkt reparatie hout vulmiddel
Renoveren, vullen en herstellen

Binnen/Buiten

2 uur/mm

5 mm

Na volledige droging 

Zonder beperking 

Verpakking: Tube 125 ml - Emmer 1 kg 

 

  

   
 

   

 
 Beech Sapele

Cherry Teak

Mahogany Walnut

Oak Wenge

Pine Wit

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT! 


