
GAP FILLER FLOOR®     
 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING 

GAP FLILLER FLOOR is een extreem snel uithardende, elastische, 2-komponent, oplosmiddelvrije lijm en 
vulmiddel op basis van MSP.  
  

 
TOEPASSING   

Voor het snel en deugdelijk opvullen van holle ruimten onder alle soorten parket, inclusief alle tapis vloeren, 
zonder weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle voorkomende ondervloeren. GAP FILLER FLOOR is watervrij 

waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geluidsabsorberend door blijvend elastisch karakter. Geschikt 
voor vloerverwarming.  

   
 

VERWERKING 
Markeer de holle ruimten in de parketvloer en boor minimaal twee gaten van 9 mm. tot in de holle ruimte onder 
het parket met een maximale onderlinge afstand van 20 cm. Plaats de mixer tip op de koker, kort het uiteinde 

van de mixertip in zodat deze strak in het gat past. Dit zorgt ervoor dat de GAP FILLER FLOOR goed wordt 
verdeeld onder het parket en niet langs de mixertip omhoog komt. Knijp met behulp van een kitspuit de GAP 

FILLER FLOOR in de holle ruimte totdat de lijm zichtbaar is in het andere gat of tot dat het resultaat naar 
tevredenheid is. Mocht het nodig zijn om meerdere gaten te boren, mag de onderlinge afstand niet meer zijn dan 

20 cm. Gaten naderhand met houtprop opvullen. De vloer is al na 60 minuten beloopbaar. Natte lijmresten zijn te 
verwijderen met CITRONEL. De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd op temperaturen vanaf 20ºC en 

65% relatieve luchtvochtigheid. De temperatuur van de werkruimte, de lijm en het te lijmen materiaal mag niet 
lager zijn dan +5°C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen. Open tijd: ca. 30 
minuten.  

 
 

BELANGRIJK 
Na gebruik de mixertip verwijderen en de afsluitdop terugplaatsen. 

 
 

EIGENSCHAPPEN  
De temperatuurbestendigheid van FLOOR GAP FILLER is van -40ºC tot +100ºC. FLOOR GAP FILLER is bestand 

tegen weersinvloeden zoals vocht en vorst en inwerkingen van verdunde zuren, basen en zouten. De 
verwerkingstemperatuur is tussen de 5ºC en +35ºC. 
 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

Basisgrondstof  : MSP 
Karakter   : elastisch 

Kleuren   : naturel/eiken 
Dichtheid  : 1540 kg/m³ 

Huidvorming       : na ca. 30 minuten bij +20ºC 
Consistentie  : pasteus 

Hardheid  : ca. 40 Shore A 
Krimp   : geen  
Doorharding  : ca. 1 uur 

Maximale rek   : 250% 
Treksterkte  : ca. 1,0 N/mm² 

Schimmelbestendig : uitstekend 
 

 
 

 
 



 

HOUDBAARHEID 
GAP FILLER FLOOR mag verwerkt worden tot uiterlijk 12 maanden na productie, mits in goed gesloten 

verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen 10°C en 20°C. Vorstvrij bewaren. Altijd in volgorde van 
ontvangst verwerken (FIFO). 

 
 

VERBRUIK 

0.7-1.4 m2/kg.  
 

 
REINIGEN 

Gereedschappen reinigen met CITRONEL of VERDUNNER.  
 

 
VERPAKKING 

Koker van 280 ml.  
 

 
VOLDOET AAN 
EC1 PLUS EMI 

 
 

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoekingen en praktijkervaringen. In verband met 

de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het 

gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies. 

 

 
 
Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie 

 
Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van 

installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is 
het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten 
zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid 

en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een 
lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke 

inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit 
binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis. 
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