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Ersätter: 2012-11-30 Datum: 2013-01-23 

WoodFiller 
3701-3703, 4440 

 

• Lagningen går att slipa, 
måla, lacka och betsa. 

 

 

Produkten är avsedd för lagning av hål, 
sprickor och ojämnheter i trä för inomhusbruk. 

  Typ: Akryldispersion med filler och pigment 
Lösningsmedel: Lösningmedelsbaserad  
Färg: Natur/Furu – 3701, 125 ml 
Ek – 3702, 125 ml  
Teak – 3703, 125 ml 
Natur – 4440, 2,7 lit 
Konsistens: Pasta 
Densitet: Ca 1200 kg/m³ 
pH: Ca 8,2 
Torrhalt:  Ca 78 % 
Arbetstemperatur:  Ej under +18°C  
 
APPLIKATIONS DATA 
 
Brandfara: Ja. Mycket brandfarlig. 
Torktid: Skikt upp till 3 mm tjocklek kan normalt slipas efter 
2-3 timmar. Torktiden är beroende av temperatur och 
luftfuktighet. 
Fuktkvot: 
Limmängd:  
Blandningsförhållande: 
Limblandningens brukstid:  
Monteringstid:  
Presstid:  
Vattenbeständighet:  
Lagringstid: Minst ett år i sluten förpackning. Får ej utsättas 
för temperaturer under 0°C och över +30°C. 
Förpackning: 40 ml, 125 ml, 2,7 liter  
Verktyg:  
 
 
 
 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
 
God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med 
tvål och vatten. Redskap rengörs med ljummet vatten innan 
massan torkat.  
 
Mycket brandfarlig  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Rugga upp ytan 
med fint slippapper. Avlägsna slipdamm.  
 
Fyll hål och sprickor så att ett litet överskott erhålles. Djupa 
hål och sprickor måste fyllas i omgångar. Varje omgång 
måste torka innan ny massa ifylles. 
 
Lagningar upp till 3 mm skikt kan normalt slipas efter 2-3 
timmar. För djupare hål rekommenderas torkning till nästa 
dag före slipning. 
 
Gör en första slipning med grövre slippapper (40-60 
papper) och fortsätt sedan med finare sandpapper (100-
120 papper). Efter slipning kan ytan målas, lackas eller 
betsas som en vanlig träyta. Vid betsning rekommenderas 
ett test på en separat träyta. 
Att tänka på! 
WoodFiller  ändrar inte kulör som trä normalt gör, naturlig 
mörkning uppstår alltid med tiden. 
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