
WOODCAP 
FLEXIPOX XT

Productomschrijving 
Hoogwaardige 2-componenten flexibele houtrotvuller op 
basis van gemodificeerde epoxy. Stevige pasta en daardoor 
extreem goed te modelleren, ook in grote verticale 
reparaties. Na uitharding goed te schuren en schaven. Voor reparaties. Na uitharding goed te schuren en schaven. Voor 
het eenvoudig en in 1 keer duurzaam repareren van kleine tot 
grote schades. 

Eigenschappen 
• Krimpvrij en duurzaam elastisch.
• Uitstekende modelleerbaarheid en extreem goed standvermogen.
• Verwerkingstijd tot 30-35 minuten na menging.
• Uitharding vanaf 8 uur, afhankelijk van volume en temperatuur.
• Na volledige uitharding goed te schuren en schaven.
•• Overschilderbaar met alle verfsystemen.
• Vrij van oplosmiddel, nonylphenol en benzyl alcohol.
• FLEXIPOX XT is NIET geschikt als plamuur.
• Uitstekende hechting op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen.

Toepassing 
Voor het duurzaam vullen en repareren van gaten, grote scheuren, naden, noesten en houtrot. 
Flexipox XT kan worden gebruikt voor het vullend repareren van grote verticale gaten en beschadigingen Flexipox XT kan worden gebruikt voor het vullend repareren van grote verticale gaten en beschadigingen 
in hout, maar is ook geschikt voor beton, steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Door de 
blijvend flexibele eigenschappen is scheurvorming onwaarschijnlijk. Binnen en buiten toepasbaar.

Instructies
• Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
• Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
• De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid aangemaakte Flexipox.
•• Gemengd product niet in de volle zon plaatsen, dit verkort de verwerkingstijd.
• Na gebruik gereedschap reinigen met thinner.
• Uitgehard materiaal mechanisch of met verf-afbijtmiddel verwijderen. 
• Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product 
wordt gebruikt.

Technische gegevens
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Samenstelling:         Component A: gemodificeerde epoxyhars
            Component B: op basis van mengsel van amines
Verpakking:          Kunststof koker 250 ml (Component A+B)
Soortelijk gewicht (gemengd):     1,2 kg/liter
Vlampunt:          > 81 °C
VOS-gehalte (gemengd):      0,37%
Mengverhouding: Mengverhouding:         1:1
Uiterlijk (gemengd):        Beige
Verwerkingstijd 20 °C/65% RV:     Bij 20 °C: ca. 30 minuten
Uitharding 20 °C/65% RV:      8 uur
Verwerkingstemperatuur:      Niet beneden 5 °C
Houdbaarheid:         In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot  
            18 maanden.
Voorzorgsmaatregelen:Voorzorgsmaatregelen:            Contact met de huid en ogen vermijden. Draag 
            beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.   
            Zorg voor ventilatie.


