
Toepassingsgebied

Voor het vullen van nieuwe, onbehandelde, nieuw geschuurde en eerder behandelde houten 
oppervlakken.  Ideal voor alle houtsoorten, met uitzondering van merbau.

Gebruik

Voorbereiden Het is belangrijk dat zowel het hout als de vuller minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een 
gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor 
een optimale verdamping en droogtijd. Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij van vuil, 
was, vet, polijstmiddel enz. zijn. Vuil en onregelmatigheden moeten met een schuurmachine worden 
verwijderd. Reinig indien nodig het oppervlak met WOCA Intensive Wood Cleaner, verdund 1:20, 
voordat u gaat schuren.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Fijnschuren Korrel 60-80.

Behandelen Product goed schudden voor gebruik. Meng Master Filler Aqua en de schuurresten tot een mooie 
en zachte pasta. De structuur van het vulmiddel kan worden aangepast met behulp van de fijne of 
groffe schuurresten. Verdeel het vulmiddel gelijkmatig, met behulp van een roestvrijstalen applicator. 
Verwijder zoveel mogelijk overtollig vulmateriaal voordat het begint te harden. Herhaal het proces 
voor grotere verbindingen, gaten en scheuren, indien nodig. Schuur het oppervlak met schuurpapier 
met korrel 100-120, zodra het oppervlak droog is. Het oppervlak kan vervolgens worden gelakt met een 
van de lakken van WOCA, volgens de instructies van het product.

Opmerking Houd rekening met hechtingsproblemen bij hout met een hoog looizuurgehalte, bij merbau of bij 
tropische houtsoorten.

Droogtijden

Droogtijden s1

Aanbeveling Optimale voegbreedte is 3-4 mm.

Master Filler Aqua

Vulstof op basis van water voor houten 
vloeren

Master Filler Aqua is een dikke, gemakkelijk te schuren vulstof op waterbasis 
voor voegen, gaten en scheuren in houten parketvloeren in bijv. baksteen- of 
visgraatpatronen. De vuller geeft een uniforme afwerking, is uiterst gemakkelijk 
om mee te werken en zal niet barsten omdat het elastisch is en het hout laat 
bewegen.

Gemakkelijk te schuren als het is uitgehard•	
Op waterbasis•	
Dikke, elastische consistentie•	
Geurneutraal•	
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De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal 
geen invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, 
de aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark 
A/S behoudt zich het recht 
voor om het product evenals 
de verstrekte informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen. Onderhavig label/ 
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Master Filler Aqua

Vulstof op basis van water voor houten 
vloeren
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Technische gegevens

Duurzaamheid 1 jaar

Verwerkingstemperatuur 10-25

Viscositeit 35-40 Twe. DIN Cup 4

Verbruik 15-20 m²/L

Mengverhouding Meng 20% schuurresten, afhankelijk van de kleur van het 
hout en de diepte/breedte van de voeg.

Reiniging gereedschap Gebruik een sopje

Bewaren +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

VOS VOS-Max: <2,5 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e (VB)): 
130 g/l.

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Base Primer, #690151A/52A
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

- p. 2/2

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
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