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Fine Crack Filler 
Een krimpvrij, vloeibaar twee componenten epoxy vulmiddel voor scheuren in 
betonvloeren. 
 

 
 
  
•Fine Crack Filler is speciaal ontwikkeld voor het opvullen 
van smalle scheuren in betonnen vloeren 
 
•Flinke tijdsbesparing doordat scheuren voor het 
opvullen niet uitgefreesd moeten worden 
 
•Voor het schilderen van een vloer is Fine Crack Filler de 
ideale manier om lelijke scheuren en lichte 
beschadigingen op te vullen

  
•Sneldrogend 
 
•Snel en eenvoudig aan te brengen 
 
•Zeer voordelig in gebruik 
 
•Oplosmiddelvrij 
 
•Krimpvrij 
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Chemische samenstelling 

Tweecomponenten epoxyhars 
mengsel. 
 
Verpakking 

Verpakking van 500 ml 
(bestaand uit twee delen). 
 
Voorbereiding 

Scheuren reinigen en 
uitkrabben en zorgen dat ze 
droog en stofvrij enz. zijn. 
Gewoonlijk is het niet nodig 
scheuren ‘uit te hollen’. 
 
Mengen 

Elke verpakking Fine Crack 
Filler bestaat uit een bus 
verharder en een aparte bus 
hars. De inhoud van de bus 
verharder in de bus met hars 
gieten en goed vermengen met 
een plat menggereedschap, of 
een elektrische boormachine 
(op lage snelheid) met een 
schoep. Schraap tijdens het 
vermengen langs de zijkanten 
en de bodem van de bus om 
onvermengde hars / verharder 
te vermijden: dit kan leiden tot 
‘zachte plekken’ in het verharde 
product. 
 
Aanbrengen 

Voorzichtig uit de bus op en 
langs de scheur gieten en met 
een liniaal of plastic/rubberen 
schraper nivelleren. Overtollig 
product wegvegen. Na 4 uur 
uitharden bij 20ºC is de scheur 
overschilderbaar.

De reparatie kan met vrijwel 
ieder soort vloerverf of 
hoogwaardige coating worden 
overgeschilderd, zoals bv. 
Epoxy Gloss Coat Solvent Free 
(epoxy glanslaag 
oplosmiddelvrij). 
 
LET OP: 
Scheuren in vloeren met één 
verzakte kant kunnen ook 
worden gevuld maar het zal 
onmogelijk zijn om onder die 
omstandigheden een gladde 
afwerking te bewerkstelligen. 
Concrex kan worden gebruikt 
om vloerniveauverschillen aan 
te vullen. 
 
Andere toepassingen 

Fine Crack Filler is krimpvrij, 
restjes kunnen daarom prima 
gebruikt worden om kleine 
gaten te vullen. 
Echter voor gaten van 50 mm 
diameter of 25 mm diepte moet 
Concrex worden gebruikt. 
 
Dekvermogen 

Een verpakking van 500 ml vult 
een scheur van 2 mm breed en 
5 mm diep over een afstand van 50 
meter (let op dat bijna alle scheuren 
over de hele afstand kunnen variëren 
in omvang zodat bovenstaande 
getallen niet nauwkeurig kunnen zijn). 
 
Verwerkingstijd 

20 tot 30 minuten.

Verhardingstijd 

Gewoonlijk 3 tot 4 uur bij 20ºC. 
De verhardingstijd zal langer 
zijn bij lagere temperaturen. 
 
Beperkingen 

Fine Crack Filler lost geen 
structurele of 
hechtingsproblemen op en is 
uitsluitend bedoeld om 
oppervlaktes te vullen. 
Scheuren die veroorzaakt zijn 
door structurele bewegingen 
kunnen weer optreden als de 
beweging aanhoudt. Het 
product is niet geschikt voor 
gebruik bij temperaturen onder 
10ºC. 
 
Bestellen 

U kunt deze producten  telefonisch, 
per fax of via www.vulhopp.be 
bestellen bij Vulhopp Industries. Alle 
producten worden verkocht en 
geleverd volgens onze algemene 
verkoopvoorwaarden. Vulhopp 
Industries  krijgt vaak vragen over 
andere dan in deze productinformatie 
staande gebruiksmogelijkheden voor 
Watco producten. Ondanks dat 
Vulhopp Industries altijd een zo goed 
en volledig mogelijk advies geeft, 
stellen wij ons niet aansprakelijk voor 
de resultaten van zulke uitkomsten, 
tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk 
bevestigd zijn door Vulhopp Industries.
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