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FILLER 0807

PRODUCT
Een gebruiksklaar en hoogwaardig vul- en egalisatiemiddel voor het vullen 
van droog- , haar- en langsscheuren alsmede het herstellen van kleine 
beschadigingen en egaliseren van kleine oneffenheden en poriën in houten 
ondergronden conform BRL0807 categorie 1a, 1b, 2a en 3a.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : Acrylaatdispersie
Soortelijk gewicht  : ca. 0,55 g/cm³
Viscositeit  : pasteus
Verwerkingstemperatuur  : 5-30°C
Kleur  : wit  
Krimp  : krimpvrij
Temperatuurbestendigheid  : -20 °C tot +80 °C
Huidvorming na  : ca. 5 minuten

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 23°C/55% RV en een 
houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere 
waarden tot gevolg.

TOEPASSING
Filler 0807 is geschikt als egaliseer- en vulmiddel voor alle gangbare 
en de meest voorkomende houtsoorten in de timmerindustrie. Voor 
het egaliseren van poriën en kleine oneffenheden met een maximale 
laagdikte van 2mm en het vullen of herstellen van (kleine) oneffenheden 
of beschadigingen in houten ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- 
als buitentoepassingen. Filler 0807 kan met de meeste verfsoorten zoals 
alkydemulsie en acrylaatdispersie gebaseerde grondverven alsmede 
watergedragen en synthetische verven overschilderd worden.

VERWERKING
De te herstellen onderdelen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Verwijder 
eventueel loszittende delen alvorens Filler 0807 aan te brengen. Roer 
de filler met behulp van een plamuurmes om in de verpakking en breng 
deze aansluitend op de ondergrond aan. Afwerken met een nat of vochtig 
plamuurmes geeft het gladste resultaat. Bij het vullen van grote(re) scheuren 
of het herstellen van grote oneffenheden of beschadigingen het product 
bij voorkeur in twee keer aanbrengen. Breng daarbij de tweede keer het 
product, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de grootte van 
de herstelling, na ca. 1 uur aan. Afhankelijk van de hoeveelheid aangebracht 
materiaal kan de herstelling na 15 minuten tot enkele uren geschuurd en 
overschilderd worden. Mits overschilderd is Filler 0807 inzetbaar voor 
buitentoepassing. Periodiek onderhoud alsmede het overschilderen van 
de ondergrond volgens een gangbaar onderhoudsschema is in geval van 
buitentoepassing essentieel. Voorkom hiermee continue waterbelasting van 
de filler. Filler 0807 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water 
van ondergronden en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde resten 
kunnen alleen mechanisch verwijderd worden. Neem tijdens verwerking de 
gebruikelijke arbeidshygiëne in acht. Gebruik van bijkomende Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen is gezien de samenstelling niet noodzakelijk.

MILIEUASPECTEN
Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen 
ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde 
informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT
Filler 0807 is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient 
droog en koel (tussen +5°C en +25°C) alsmede vorstvrij te worden 
opgeslagen. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij 
de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:
Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de 
houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code

VERPAKKING
verpakking Kleur artikelnummer verpakt per

Pot 900 ml wit 75470 1

• Geschikt voor alle houtsoorten 

• Krimpvrij 

• Zeer snelle uitharding 

• Goed schuurbaar na uitharding 

• Snel overschilderbaar

• Overschilderbaar met de meeste verfsoorten

• Binnen en buiten toepasbaar

Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, 
verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadplaag voor de actuele versie de website. 
Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.

FRENCKEN B.V.  | Houtstraat 25 | 6001 SJ | Weert | Nederland | Tel. +31 (0)495 583 500 | Fax +31 (0)495 542 735 | Email sales@frencken1901.nl | Website www.frencken1901.nl


