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Voor reparaties van beschadigingen van zowel kleine krassen als grotere beschadigingen aan aluminium-, 

PVC- en meubelplaatoppervlakken.  

 

Eigenschappen: Het wordt gekenmerkt door een hoge mechanische en thermische weerstand. Zeer goede hech-

ting op oppervlakken. Uitstekende kleurabsorptie. Milieuvriendelijk, niet giftig. Voor binnen en buiten te gebruiken.  

Smeltpunt rond 150°C. Product eerst met een professionele föhn stroperig maken en hierna verder vloeibaar ma-

ken met een gassmelter of een elektrische smelter om in de schade aan te brengen.  

 

 

 

 

Hulpmiddelen bij de verwerking van Holexen 

Kö 163 900 

Lakschaaf MINI 

Kö 439 001 

Gassmelter 

 

Kö 348 Structuurlak 

 

SP625 Dekkende acryllak 

met multifunctionele 

spuitkop 
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Voorbereiding:  

Om het vuil van het profiel te verwijderen ALU-Clean reinigingsmiddel op een Linteum GX 804- 

BLUE STAR doek aanbrengen en wrijf hiermee over het profiel.    

- Opstaande- en losse delen verwijderen met een dremel en/of de MINI -lakschaaf. Ook aan de 

randen van de schade inkepingen maken zodat het vulmiddel beter hecht.  

- De gassmelter aansteken door onderaan de smelter de gas toevoer open te draaien en met de 

aansteker in de dop bij het gaasje de smelter aan te steken en op een veilige plaats weg leggen. 

Let op: de smeltkop wordt heet. 

- ALU-Intense reinigingsmiddel op de Linteum GX 801-White Max doek aanbrengen en de opper-

vlakte licht ontvetten.  

  

Vullen: 

- Het te repareren oppervlak moet worden verwarmd, ongeveer handwarm, met een professione-

le föhn (als je dit niet doet dan heeft het vulmiddel geen hechting). 

- Het Holex vulmiddel verwarmen met de föhn zodat het stroperig wordt.  

- Holex vulmiddel met de gassmelter vloeibaar maken en in de schade aanbrengen. Dit zo vlak 

mogelijk houden. 

- Het vulmiddel koelen door er een lakschraapstaal op te leggen en aandrukken gedurende 30 

seconden. Dit blijven herhalen tot het koeler aanvoelt. 

- Let op het vulmiddel mag niet meer stroperig zijn. Het overtollige vulmateriaal verwijderen met 

de MINI-lakschaaf (voorzichtig bovenop beginnen anders loop je het risico dat het vulmateriaal 

los komt. De MINI-lakschaaf moet men met weinig druk werken. Je wijsvinger die bovenop zit 

mag niet rood worden, je wijs-en middelvinger houden de zijkant van de kurk vast). Het staal van 

de MINI-lakschaaf tussendoor reinigen met de messingborstel. Met een lakloep kijken of het op-

pervlak glad is. Met je vingertoppen kun je dit niet altijd voelen, de beschadiging is nu voor 80% 

tot 90% onzichtbaar. 

 

Afwerken: 

-Schuren met schuurpapier “droog” P 320  omwikkeld om een schuurkruk met viltzool of Softpad 

180 en opvolgend schuren schuurpapier “droog” P 500 omwikkeld om een schuurkruk met vilt-

zool of Softpad 220. Uiteindelijk moet men een egaal mat beeld op het oppervlak hebben. 

 

Verzegelen/aflakken: 

- Voorzichtig reinigen met ALU-Intense reinigingsmiddel op de Linteum GX 801 – White Max doek 

- Om het oppervlak weer in de juiste kleur te brengen spuit men eerst nevelend Hechtprimer (Ko 

313700) op de gerepareerde plaats, nevelend spuiten met een afstand van ongeveer 30-40 cm.  

- De primer laten uitdampen en drogen. 

- Hierna wordt de Structuurlak (Ko 348) al nevelend en van een afstand van 30-40 cm. aange-

bracht en laat dit uitdampen/drogen en herhaal dit nogmaals.  

- Als de Structuurlak handdroog is verwijder zeer voorzichtig de spuitnevel met de Linteum GX 

801-White Max. 

- Nu wordt de dekkende lak al nevelend spuitend aangebracht, eerst de spuitbus dekkende lak

(SP625)voldoende schudden en de multifunctionele spuitkop in de juiste stand zetten (deze spuit-

kop gebruiken bij schades in het oppervlak, bij schade aan de rand gebruik de spuitkop van de 3D-

Effectlak). De stand is afhankelijk hoe het spuitbeeld moet zijn. Lak laten drogen. Spuitafstand 30 

-40 cm. 

- Om de glansgraad aan te passen gebruiken we een spuitbus BE500 3D-Effect Acryllak Aanzet-

loos, transparante lak in de juiste glansgraad, dit wordt ook weer nevelend spuitend aangebracht. 

Lak laten drogen en indien nodig nog een keer herhalen.   


