
Uitstekende hechting
op alle houtsoorten

�

Zeer snelle uitharding

�

Eenvoudig te schuren
en te vormen

�

Zeer goede kleuring

�

Bedekbaar met alle
houtafwerkingen

�

Geurloos

�

Zuinig�

�

Voor binnengebruik
Voor buitengebruik
indien bedekt

�

DOEL EN PRESENTATIE
Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

� De BLANCHON MASTIEK HOUT POEDER is een houtkit in poedervorm te mengen met water, voor herstellingen van
ontbrekende stukken hout of afgebroken hoeken en de opvulling van gaten zonder inspringing of spleten.

� Zijn formule met een zeer duurzame hars en sterke hechting hecht perfect op alle hout, multiplex en fineerhout.
� Er kan met de MASTIEK HOUT POEDER gewerkt worden gedurende 20 à 40 minuten na het mengen, wat zorgt voor een

eenvoudigere aanbrenging en minder verlies.
� De MASTIEK HOUT POEDER is zeer gemakkelijk met de hand te schuren, moeiteloos, en droogt (30 tot 90 minuten

naargelang de omvang van de herstelling) en is bedekbaar met alle verfsoorten.
� Verkrijgbaar in 4 tinten: wit hout, heldere eik, rustieke eik en exotisch hout.

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.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Kies de kleurschakering van de MASTIEK HOUT POEDER die het dichtst aanleunt bij het op te vullen hout*.
� De dosering is afhankelijk van het type herstelling:

- Wederopbouw: 1 dosis water voor 3 dosissen poeder.
- Grote gaten: 1 dosis water voor 2 dosissen poeder.
- Spleten, imperfecties: 1 dosis water voor 1 dosis poeder.

� De gebruikstijd van het mengsel is afhankelijk van de dosering (20 tot 40 minuten).
� Vul de te herstellen gedeeltes goed op en strijk ze snel glad.
� Tip: sla enkele nageltjes in het gat om de “verankering” van de kit te verstevigen bij grote opvullingen.
� Na uitharding (30 tot 90 minuten na de herstelling) afschuren voor een perfect oppervlak. Zorgvuldig ontstoffen.
� De gekozen afwerking aanbrengen: parketlak, vernis, olie, was, lazuurverf, verf.
� Bij buitengebruik moet de MASTIEK HOUT POEDER beschermd worden met een afwerking.
� Indien nodig beschilderen met BLANCHON HOUTBEITS na het afschuren: de porositeit van de MASTIEK HOUT POEDER

zorgt ervoor dat de kleur perfect hecht.
� *N.B.: Aangezien de absorptie van de kleur door de droge en afgeschuurde kit belangrijk is, wordt het aanbevolen een

beginkleur van de MASTIEK HOUT POEDER te kiezen die iets lichter is dan die van het op te vullen hout.
� Aanbevelingen: Nooit water of gemengde kit in de doos gieten Geen poeder uit de doos nemen met vochtig of

ongereinigd gereedschap. De mengverhoudingen niet wijzigen. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

Reinigen van het gereedschap
� Reiniging van het materiaal: water, onmiddellijk na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.
� De verpakking afsluiten na gebruik, de doseerdop en het gereedschap dat met het poeder in contact komt goed

afdrogen.
� Bescherm het milieu:

- Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
- 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 EN UITHARDING
In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes):

� Levensduur van het mengsel: 20 tot 40 minuten.
� Droogtijd “schuurbaar/bedekbaar”:

- Wederopbouw: minimum 30 minuten.
- Grote gaten: minimum 40 minuten.
- Spleten, imperfecties: minimum 60 minuten.

� Voor opvullingen die breder zijn, de droogtijd verlengen vooraleer er wordt afgeschuurd en de afwerking plaatsvindt.

Herstellingen van
alle omvang zonder
inspringing

Mastiek Hout
Poeder
Bicomponent met water



Mastiek Hout Poeder
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. ALLE OPVULLINGEN,

HERSTELLINGEN EN MODELLERINGEN OP HOUT, BINNEN
HARSTYPE Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE Familie IV, klasse 3
HARDHEID SHORE A 80
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

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


