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Woodfill 
Houtvulmiddel zonder krimp, op basis van 
plantaardige en minerale vulmiddelen. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 
Toepassing: voor het opvullen van 
scheuren, barsten, knoesten en 
spijkergaten in parket of 
plankenvloeren, meubels, enz. Devo 
Woodfill is na menging met water 
gemakkelijk aan te brengen als pasta. 
Droogt snel en is perfect overkleurbaar.  

• Géén krimp bij mengverhouding 
1/3; 

• Zonder oplosmiddel; 

• Biologisch afbreekbaar; 

• Bevat geen schadelijke stoffen; 

• Zéér hard na droging; 

• Goed inkleurbaar; 

• Fijne structuur, ook geschikt voor 
kleine gaatjes; 

• Goede hechting; 

• Snelle uitharding; 

• Goed schuurbaar; 

• 6 kleuren. 

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet geschuurd, zuiver, droog, vetvrij en ontstoft zijn. 

Voorbereiding product: meng 3 delen houtvulmiddel met 1 deel water voor toepassing zonder 
krimp. Voor toepassing op grotere oppervlakten met fijne naden kan Devo Woodfill met meer water 
aangelengd worden om makkelijker te kunnen verdelen. 

Aanbrengen: met RVS spatel of voegmes. 

Voor open knoesten of gaten: duw het mengsel Devo Woodfill krachtig met een spatel in het gat en 
rond overvloedig af (het product heeft geen krimp, maar kan soms nog doorzakken in een diep 
gat.) 

Voor grotere oppervlakten: strijk het mengsel Devo Woodfill gelijkmatig in over de gehele 
oppervlakte met een breed voegmes. Werk in stroken van +/- 60 cm breed in S-vorm bewegingen. 

Potlife: ca. 20 tot 30 min. 

Droogtijd: 30 tot 120 min. afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de 
voegen. Voor het opvullen van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen. 

Afwerking: oppervlak opschuren na volledige droging. Devo Woodfill is perfect kleurbaar en af te 
werken met alle DevoNatural afwerkingproducten.  

Verwerkingstemperatuur: 5 – 35°C. 

Verbruik: 5 – 15 m²/kg. 

Reiniging gereedschap: met water.  

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar. Droog bewaren. 

Afval: kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. 
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Woodfill 
Technische eigenschappen 
  

Beschrijving (type): Plantaardig houtvulmiddel 
Basis: Plantaardige en minerale vulmiddelen. 
Karakteristieke eigenschappen: Geen krimp bij mengverhouding 1/3, gemakkelijk aan te brengen en zeer goed kleurbaar. Bevat geen 

schadelijke stoffen, en is biologisch afbreekbaar. 
Verwerking:  
Ondergrond: Alle houtsoorten. De ondergrond dient geschuurd, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
Materiaaltemperatuur: 5 – 35°C 
Luchtvochtigheid: 40 – 70%. 
Materiaalvochtigheid: Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.) 
Voorbereiding product: 3 delen poeder mengen met 1 deel water. Opgelet: gebruiksduur ca 20 minuten! Aangemaakt product 

volledig opwerken, eens vermengd niet meer bewaarbaar. 
Potlife: 20 – 30 min. 
Te verwerken door middel van: met RVS spatel of voegmes. 
Te verdunnen/te reinigen met: Niet uitgehard materiaal gemakkelijk met water te reinigen. Eens uitgehard, mechanisch verwijderen. 
Verbruik/uitstrijkvermogen: 5 – 15 m²/kg 
Laagdikte: N.v.t. 
Afwerking: Gemakkelijk schuurbaar en af te werken met alle beitsen, oliën, vernissen en boenwassen. 

Zeer goed inkleurbaar. 
  
Fysische en chemische eigenschappen:  
Kleur(en): Grenen, eiken, antiek eiken, oranje grenen, midden eik en ebben 
Reuk : Reukloos. 
Consistentie: Poeder. 
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: N.v.t. 
Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: N.v.t. 
Vaste stoffen in gewicht: 100% 
VOC-gehalte: 0 % 
Droging bij 20°C/65% RV: 30 – 120 min afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de voegen. Voor het 

opvullen van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen. 
Volledige uitharding: Zie droging. 
Glans (H.60°): N.v.t. 
pH 20°C: N.v.t. 
Oplosbaar in water 20°C: Ja (vóór volledige uitharding) 
Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 
Vlampunt: N.v.t. 
Zelfontbranding bij: N.v.t. 
Afschuifsterkte: N.v.t. 
Houdbaarheid: Indien vochtvrij bewaard is de houdbaarheid tenminste 12 maanden. 
  
Veiligheid: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS.) 
  
Ecologische informatie:  
Biologisch afbreekbaar: Ja 
Verwijdering: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. 
  
Levering/vervoer:  
Verpakking(en): 500 G en 2 kg 
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