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                Technische Fiche 

1. Productomschrijving : 

Alsibois is een 2-komponenten houtvulpasta op basis van hout en onverzadigde polyester  harsen. 

Omwille van zijn uitzonderlijke kwaliteiten is hij geschikt voor renovatie & reparatie van alle 

houtonderdelen, dit zowel voor binnen- als buiten toepassingen. Hij is licht en kleefkracht is 

uitzonderlijk goed, zodat zowel grote opvullingen als kleine, fijne werkjes perfect worden uitgevoerd. 

Alsibois droogt na mengen met verharder, vrij snel ( 5 à 15 min ~~ T°) en dit zonder krimp.  

Alsibois kan bijgevolg worden geschuurd, geschaafd, bewerkt en worden afgewerkt, net als hout. 

Afwerken kan met olie, vernis, waterbeits, verf of loog, net als hout. 

 

2. Toepassingsmogelijkheden : 

• Renovatie : ramen, deuren, plankenvloeren, trappen, meubels, boten, tuinhout, monumentenzorg  

en beschermde gebouwen,  enz. 

• Nieuwe productie: opvullen van openstaande hoeken, gaatjes, barsten, schroef- en nagelgaatjes 

• Voorbereiding schilderwerken: in MDF, spaanderplaat, enz. 

 

 

3. Eigenschappen : 

13 originele kleuren:                                                                                                                         

verpakkingen:     0.4L & 1 L    (verharder inbegrepen)                                                                          

verharder, katalysator, dossering:  peroxide, 2% vermengen met Alsibois (plamuurmes punt)   

douanecodes:     Alsibois: 3214.1010 – verharder 2916.3200                                                                                   

soortelijk gewicht    900g / 1L                        

droogtijd:     5 à 15 min (25°C – 10°C)                                               

schuurbaar:     na 15 à 25 min                                                                             

krimp:      geen                                                                                           

elasticiteit:     goed                                                                                      

waterbestendigheid:    zeer goed                                                                            

solventbestendigheid:    goed                                                                         

houdbaarheid     2 à 3 jaar in gesloten verpakking. (20°C-normale rel.vocht)  
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4. Gebruiksaanwijzingen:                          2.2 

✓ Voorbereiding houtoppervlak:  geen primer nodig, maar verwijder alle houtrot, schors, verf, 

vernis en waslagen, tot op het ruwe hout; het hout op de te herstellen plaats moet nog voldoen 

aan de kwaliteitsnorm verwant aan zijn hoedanigheid. 

✓ Gereedschap:    spatel en mengplaat. (glad hout oppervlak) 

✓ Gebruiksaanwijzing: 

o meng de houtpasta in het blik, zodat deze homogeen wordt (met roerstok). 

o breng benodigde hoeveelheid pasta aan op mengplaat 

o breng mespuntje witte verharder aan en meng alles met spatel gedurende 30 sec. 

o vul met spatel de te herstellen opening, gaten, hoeken of barsten op gedurende enkele 

minuten. 

o wanneer herstelling droog is, bewerken zoals hout. (schuren, boren, frezen, ..) 

o afwerken met olie, waterbeits, verf of vernis. 

o tip: de 12 kleuren zijn onderling mengbaar op mengplaat indien variant kleur nodig.   

o tip: < 10°C uitharden is trager – niet aanbevolen  < 0°C                                

 

✓ Schoonmaak: spatel direct schoonmaken met solvent of opgedroogde pasta verwijderen met 

botte beitel. 

 

5. Tot slot:  

Sowieso is het steeds raadzaam om vooraf een test reparatie uit te voeren tot de kwaliteiten, de werking 

en de bewerking van deze houtvulpasta is begrepen. 

 

 

 

Voor extra technische vragen kan u terecht bij                                                                                                                                                               

ALSIBOIS International –          www.alsibois.be   -       info@alsibois.be     -     tel +32 475 77.36.00         

  

 

 

      

  

Deze fiche vervangt de vorige. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gebruik en toepassingen en omstandigheden die 

afwijken van wat hier is beschreven.  
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