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SYNTEKO WOOD FILLER 
1691, 1693, 1694  
 

Synteko WOOD FILLER er en 1-komponent vandbaseret træfiller.  

ANVENDELSESOMRÅDE: 
Anvendes til fuldspartling på træ- og parketgulve 
for at lukke fuger og revner inden behandling med 
lak eller olie.  
 
 

PRODUKTEGENSKABER: 
• Klar til brug 
• God vedhæftning 
• Nem at slibe 
• Hurtigtørrende  
• Hærder op som hårdt træ  
• Meget lille svind 
• Smidig konsistens – nem at påføre 
• Kan males, lakeres, olieres og bejdses 
 
 

RÆKKEEVNE: 
• 5-8 m²/ltr. 
 
 

FARVER: 
• 1691 exotic/mørkt træ 
• 1693 light wood/ask 
• 1694 white oak/eg 
 
  

TEKNISKE DATA: 

Basis Kalcium magnesium carbonat 

Opløsningsmiddel 
 
Tørstof 

Vand 
 
Ca. 75% 

 
pH 

 
Ca. 7,5 

  
Densitet Ca. 1.650 kg/m³  

 
  
Tørretid Ca. 20-30 min.  

Revnedannelse Ingen 
  
Opbevaring +5° C - +30° C (Frostfrit) 

Lagerholdbarhed 12 mdr. i tæt, lukket emballage 

Emballage 5 ltr. 
 
De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie 
afprøvninger ved +23ºC og 55% RF. Derfor skal de oplyste tider 
kun opfattes som vejledende 
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SYNTEKO WOOD FILLER 
BRUGSANVISNING 

 

  

FORBEHANDLING 
Træ-/parketgulvet slibes helt rent for smuds og gammel lak. Slib 
overfladen så jævn som muligt med korn 80. Inden gulvet 
finslibes, støvsuges der grundigt og påføres Synteko Wood 
Filler. Sørg for at revner m.m.  der skal fyldes med Synteko 
Wood filler er helt fri for støv.  
 
 
PÅFØRING 
Synteko Wood Filler påføres med en blød, glat stålspartel over 
hele gulvet, således at der presses Wood Filler ned i alle fuger 
og revner. Vær omhyggelig med at der er fyldt helt i bund. 
Stålspartlen trykkes hårdt mod gulvet, således at der kun 
efterlades en tynd film på overfladen. Fuger og revner over 1,5 
mm skal fyldes igen efter et par timer,  og derefter tørre natten 
over før slibning. 
 
Når Wood Filler er tør slibes med korn 80 efterfulgt af slibepapir 
korn 100/120, sørg for at filleren er helt fjernet fra gulvets 
overflade. Støvsug grundigt og foretag ønskede 
overfladebehandling fx lakere, oliere, bejdse eller male.  
 
RENGØRING 
God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. 
Wood Filler på huden fjernes med sæbe og vand eller evt. et 
håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand før Wood Filler 
tørrer. 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
SIKKERHED 
Kodenr. (1993): 00 - 1 
Brandfareklasse: Ingen 
Sundhedsfareklasse: Ingen 
Se iøvrigt sikkerhedsdatabladet  
 
Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret 
på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er 
alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede 
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som 
beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser. 
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