
Geurloos

�

Zonder mengen

�

Fijne korrel, zeer
gladde afwerking

�

Bevat houtvezels

�

Bedekbaar met alle
houtafwerkingen

�

Zeer goede kleuring

�

Voor binnengebruik
Voor buitengebruik
indien bedekt

�

DOEL EN PRESENTATIE
Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

� De BLANCHON HOUTPASTA is bestemd voor de opvulling van kleine herstellingen zoals krassen, kleine spleten,
wormgaten in meubelen, houtwerk of parket.

� De HOUTPASTA is geschikt voor alle werkzaamheden, op alle houtsoorten en van alle afmetingen, en zorgt voor een zeer
gladde afwerking.

� Na het drogen bezit de HOUTPASTA dezelfde eigenschappen als het hout: en kan bijgevolg gezaagd, gespijkerd,
geschroefd, gevijld, geschuurd, gebeitst, geboend, met was behandeld, gevernist, gelakt en geverfd worden.

� Dankzij de formule op basis van houtvezels is het mogelijk onzichtbare herstellingen temaken die naadloos aansluiten
op de ondergrond en de tint perfect kunnen benaderen.

� Bestaat in natuurkleur en 9 tinten: heldere eik, vergulde eik, middeneik, donkere eik, notelaar, den, beuk, grijs, witte eik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Het oppervlak van het hout moet perfect gereinigd en droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf,

lazuurverf of andere vettige bestanddelen. Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton)
indien noodzakelijk.

� Zorgvuldig ontstoffen.
� Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10’ VLOEIBAAR of

in GELVORM.

TOEPASSING EN AANBRENGEN
� HOUTPASTA is klaar voor gebruik. Kies de kleurschakering die het dichtst aanleunt bij het gewenste resultaat**. Het

product vóór de werkzaamheden vermengen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Vul de te herstellen gedeeltes goed op met HOUTPASTA (tot 5 mm in één keer) en strijk deze snel glad met een spatel

die breder is dan de op te vullen ruimte.
� Voor grotere opvullingen, in verschillende opeenvolgende gangen werken.
� Ongeveer 40 minuten na aanbrenging afschuren voor een perfect oppervlak. Zorgvuldig ontstoffen.
� Na uitharding de gekozen afwerking aanbrengen: parketlak, olie of hardwaxoil, patina, lazuurverf, verf of was.
� Indien nodig beschilderen met BLANCHON HOUTBEITS na het afschuren: de poreusheid van de HOUTPASTA zorgt ervoor

dat de kleur perfect hecht.
� **N.B. : Aangezien de absorptie van de kleur door de Houtpasta belangrijk is, wordt het aanbevolen een beginkleur van

de HOUTPASTA te kiezen die iets lichter is dan die van het op te vullen hout.
� Bij buitengebruik moet de HOUTPASTA beschermd worden met een afwerking.
� Na gebruik goed sluiten.
� Aanbeveling: niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD
In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes):

� Droogtijd “schuurbaar”: 40 minuten (voor gaten van 5 mm).
� Droogtijd “bedekbaar”: 5 uur.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Opvulling
zonder inspringing
of spleet, tot 5mm

Houtpasta
Gebruiksklaar



Houtpasta
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. VOOR HET OPVULLEN

VAN ALLE ONVOLKOMENHEDEN IN BIJNA ALLE HOUTSOORTEN
HARSTYPE Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie I, klasse 7b2
ZONDER MENGEN Eencomponentproduct
CONSISTENTIE Dik
HARDHEID SHORE D 45
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)


