STAP 1: HOUTROT VERWIJDEREN

eazy-fix.nl
1.1 HOUTROT HERKENNEN
Kijk eerst goed waar de rotte plekken zitten.

1.2 HOUTROT VERWIJDEREN
Verwijder nu de verf rondom de te repareren plekken. Daarna
het houtrot verwijderen met bijvoorbeeld beitel, zaag of frees.
Verwijder overal (diep en breed) minimaal 0,5 cm van het hout.
Schuur de overige houtvezels weg voor de beste hechting en
check tot slot of het hout droog is.

Tip: Gebruik de botte kant van een schroevendraaier om de
rotte plekken te vinden.

Wat heb je nodig?

Schroevendraaier

Schuurpapier

Beitel

Hamer

STAP 2: HOUT VOORBEHANDELEN
2.1 HOUTVERSTERKER MENGEN
Gebruik de doseerstreepjes voor een gelijke (1:1) verhouding.
Gebruik niet meer dan halve flesjes per keer. Werk met Nitril
handschoenen om je huid te beschermen. Gebruik de
Mengbeker en de Houten Spatel om de componenten te
mengen tot een heldere, groene kleur.

2.2 HOUT VOORBEHANDELEN
Breng de Houtversterker met het Wegwerpkwastje aan op het
hout. Laat de Houtversterker 25 minuten inwerken en dep
daarna de overgebleven resten af. De overige Houtversterker
kun je het best laten uitharden in de Mengbeker.

Tip: Gebruik onze Mengbeker met speciale anti-lekkage 		
coating binnenin.

Wat heb je nodig?

Premium
Houtversterker

Mengbeker

Houten
Spatel

Wegwerpkwast

Nitril
Wegwerphandschoenen

STAP 3: HOUT OPVULLEN

eazy-fix.nl
3.1 HOUTROTVULLER MENGEN
Meng de Houtrotvuller op het Mengplateau. Meng tot een egale
massa. Smeer de pasta dun uit op het Mengplateau voor een
langere verwerkingstijd.

3.2 HOUTROTVULLER AANBRENGEN
Breng de Houtrotvuller in een dun laagje aan op het hout met
het RVS Aanbrandmes. Dit verbetert de hechting. Vul daarna de
reparatie op met het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig
aan om alle lucht eruit te krijgen. Modelleer de reparatie naar
de juiste vorm met het kleine of grote Reparatiemes. Maak alles
direct schoon met de Reinigingsdoekjes. Houd Handschoenen
hierbij aan. Laat de Houtrotvuller ongeveer 4 uur uitharden.
Tip: Meng niet meer EAZYFIX® Premium Houtrotvuller dan
binnen 20 minuten te verwerken is (± halve koker).

Wat heb je nodig?
Nitril
Wegwerphandschoenen

Premium
Houtrotvuller

Reinigingsdoekjes

Mengplateau

Doseerpistool
RVS
Reparatiemessen

STAP 4: NABEWERKEN
4.1 SCHUREN
Schuur de uitgeharde Houtrotvuller voor een egale ondergrond
en een goede hechting met de grondverf. Maak de reparatie
vóór overschilderen vrij van stof.

4.2 SCHILDEREN
Tot slot kan je over de reparatie heen schilderen.

Tip: Gebruik onze Premium Plamuur over de uitgeharde
Houtrotvuller voor een extra glad resultaat. Ook dan
eerst schuren voor een goede hechting.

Wat heb je nodig?

Schuurpapier

Verf

Premium
Plamuur

