
STAP 1: VERF EN STOF VERWIJDEREN

1.1 SCHUREN 

Schuur eerst het oppervlak om alle verf en stof te verwijderen.  

1.2 DROOG HOUT 

Zorg ervoor dat het hout droog is voordat je gaat repareren.

Wat heb je nodig?

Tip: Houd het oppervlak na schuren vrij van stof.
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STAP 2: HOUT OPVULLEN

2.1 PLAMUUR MENGEN

Werk met Nitril Handschoenen ter bescherming van de huid. 
Gebruik het Kitpistool om de twee componenten Plamuur in de 
juiste verhouding (2:1) op het Mengplateau aan te brengen. 
Verwijder -wanneer er iets teveel uitkomt bij de eerste keer 
knijpen- wat van de bruine pasta. Haal de druk van het pistool 
om doorlopen te voorkomen. Meng de twee componenten met 
het Mengmes tot een egale massa. 

2.2 HOUT OPVULLEN

Vul het reparatieoppervlak op met de Plamuur. Gebruik hierbij 
het Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit 
te krijgen. Vul de reparatie altijd iets ruimer op. Dit maakt het 
makkelijker om terug te schuren naar de ideale vorm. Strijk de 
Plamuur glad met het Mengmes of Kleine Reparatiemes.

Wat heb je nodig?
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STAP 2: HOUT OPVULLEN

Tip: Smeer de pasta dun uit op het Mengplateau voor de 
 langst mogelijke verwerkingstijd.

2.3 UITHARDEN

Laat de reparatie minimaal 30 minuten uitharden.  

2.4 SCHOONMAKEN

Maak na de reparatie direct je Reparatiemessen en 
Mengplateau schoon met de Reinigingsdoekjes. Houd je 
Handschoenen hierbij aan.

Wat heb je nodig?

eazy-fix.nl

STAP 3: NABEWERKEN

3.1 SCHUREN 

Schuur de uitgeharde Plamuur voor een egale ondergrond en 
goede hechting met de grondverf.  

3.2 SCHILDEREN

Maak de reparatie vóór overschilderen vrij van stof. 
Schilder tot slot over de reparatie heen.

Wat heb je nodig?

Tip: De Plamuur kan ook over onze uitgeharde Houtrotvuller 
 gebruikt worden, voor een perfect glad resultaat.
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