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“Vul en Schuur Toepassingen”

VAN

INTRODUCTIE
VAN DE NIEUWE

GATEN EN SCHEUREN VULLER

“Vul en Schuur Toepassingen”

● Kant en Klaar, Klaar voor gebruik
● Makkelijk aan te brengen, Makkelijk te

schuren
● Superieur oppervlakte resultaat
● Kan verzegeld en overgeschilderd worden
● Kan in geboord en geplugd worden
● Maak schoon met water
● Lange houdbaarheid met hersluitbare

luchtdichte stop
● Inhoud 80ml
● Gepatenteerde ingebouwde spatel

ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is ontwikkeld voor intern
gebruik op gesmeerde en gestuukte wanden
en plafonds, inclusief die met MDF of
gipsplaat zijn bekleed.

®

WEBSITE : www.national-abrasives.co.uk
EMAIL : sales@national-abrasives.co.uk
TELEPHONE :  +44 (0)1737 242593
FAX :    +44 (0)1737 234720
ADDRESS :  54 Albert Road North
    Industrial Estate
    Reigate, Surrey
    RH2 9EL

United Kingdom

®

MULTI PURPOSE SANDERS & TOOLS

 PATENTED INTERCHANGEABLE
HANDLE SYSTEM



VULT GATEN EN SCHEUREN

®

GATEN EN SCHEUREN VULLER
VOOR GATEN & SCHEUREN IN GIPS EN GIPSPLATEN
MAKKELIJK TOE TE PASSEN, TE SCHUREN EN AF TE WERKEN

• Ingebouwde spatel     • Makkelijk aan te brengen, Makkelijk te schuren • Superieur resultaat

AFWASBAAR MET WATER

GEPATENTEERD SYSTEEM & GEREEDSCHAP
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VOORBEREIDING. Schuur het
gebied en verwijder stof.

INSTRUCTIES

1.  Verwijder de strip aan de top
van de tube.

2.  Schroef de top in om de tube
te doorprikken.

3.  Trek de dop er af.

4.  Knijp en spreid uit. Overvul
altijd het gebied of het gat en
laat het drogen.

5.  Draai en vouw de tube
tijdens het werken.

6.  Wanneer u klaar bent, reinig
met water en gebruik de dop om
opnieuw te verzegelen.

De droogtijden kunnen variëren.

Richtlijnen :
● 15 - 30 minuten voor haarscheurtjes en

vlekjes
● 1 - 2 uur, afhankelijk van de diepte bij

normaal gebruik
● Tot 12 uur voor diepe vulling

GEZONDHEID & VEILIGHEID

DROOGTIJDEN

“Vul en Schuur Toepassingen”

(Lees a.u.b. de gezondheids
en veiligheidsvoorschriften)

7.  Schuur met grit P120 tot
P240 voor een gladdere
afwerking.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een
risicobeoordeling uit te voeren welke voorzorgsmaatregelen
nodig zijn. Deze richtlijnen zijn bedoeld om gedeeltelijk te
helpen.

● Draag altijd volledige bescherming bij het schuren
van oppervlakken en bij het opruimen, inclusief een
stofmasker (minimum FFP2), gehoorbeschermers,
oogbescherming en handschoenen.

● Koppel altijd elektrisch gereedschap los voordat u
schuurpapier aanbrengt.

● Bij het schuren van oude geverfde oppervlakken en
enkele moderne lakken kunnen deze schadelijke
lood bevatten. Ruim grondig op en slik niet in.

● Buiten bereik van kinderen houden.
● Veiligheidsinformatieblad beschikbaar via onze

website. www.national-abrasives.co.uk


