
Den Haag, 12 september 2017

1toFILL Monumenten (1FM)
Duurzaam vul- en reparatiemiddel en een efficiënte bestrijder van houtrot.

Eigenschappen
• een-component
• op waterbasis
• volledig natuurlijk
• dampdoorlatend
• voor bijna alle ondergronden
• voor buiten&binnen
• water- en vorstbestendig 
• geschikt voor het onderhoud van monumenten

Toepassing
Voor het vullen, repareren, verlijmen en lamineren van hout, beton, mortel, baksteen, natuursteen, metaal en glas. 
Kan rechtstreeks op het materiaal aangebracht worden, dus primer/grondverf vooraf is niet nodig, ook geen antihout-
rot middel! 
Houtrot uitgesloten, mits de gebruiksaanwijzing strikt wordt gevolgd.

Belangrijk
Verwijder alvorens 1FM aan te brengen alle soorten vulmiddelen en kitten als epoxy, siliconen, acrylaat, MS-polymeer, 
hybride etc volledig.

Versterken 1FM voor steenachtig ondergronden
Bij het vullen van gaten in steenachtige ondergronden, zoals b.v. stucwerk, beton, (bak)steen., of bij  en bij het herstel-
len van voegen, kan 1FM vermengd worden met metselzand.
Verhouding: 1 deel 1FM : 1 deel metselzand en zonodig tijdens het mengen spaarzaam 0,3% ammonia-oplossing erop 
spuiten.
Ammonia-oplossing: 940 g kraanwater met 60 g van het huishoudelijke ammonia  (ammonia gehalte ca 5%). Dan hebt 
u 1 liter van deze oplossing, die u in een plantenspuit kunt overgieten en gebruiken. Houdt na het gebruik het mond-
stuk van de plantenspuit goed gesloten, omdat ammonia snel vervliegt. 

duurzame vul-/afdichtingsmiddelen en lijm
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Verwerking
Gebruik paleermessen en/of plamuurmessen, afhankelijk van de situ-
atie. 

1. Manier 1.

• Maak de ondergrond stofvrij. 
• Snijd de punt van de spuitzak op de gewenste hoogte af en knijp de zak even uit, zodat een beetje 1FM op de te 

repareren plek (b.v. een gat, of een opening) komt. 
• Wrijf het contactlaagje van 1FM stevig in de ondergrond. 
• Knijp weer 1FM uit de spuitzak zodat de te repareren plek ruimschoots, totdat zich een flinke bobbel vertoont, 

opgevuld wordt. Bobbel even aandrukken, maar niet wegdrukken. 
• Vul bij voorkeur de te repareren plekken in één keer op. Moet er toch nog bijgevuld worden, eerste laag goed schu-

ren en stofvrij maken.  Daarna kunt u de tweede laag aanbrengen. 
• Houdt het paleer-/plamuurmes bij het gladstrijken parallel aan het oppervlak. 
• Als u klaar bent met het herstellen en plamuren, kunnen de resten terug in de pot. Plastic zakje weer goed sluiten, 

vervolgens op het zakje een beetje water of 0,3% ammoniaoplossing spuiten en dan pas het deksel op de pot te-
rugzetten. 

• Als u vindt dat 1FM te stug is geworden, kunt u er beetje 0,3% ammoniaoplossing aan toevoegen en vervolgens 
goed roeren. (Te veel ammoniaoplossing kan voor krimp zorgen)

2. Manier 2.

• Gebruik een opraap/verdeel plateau. Bijv. een plastic stoffer&blik die een kleine verhoging aan de onderkant heeft, 
zie foto’s. 

• Er is ruimte genoeg om onverdunde, verdunde en vermengde porties 1FM tegelijkertijd in het blik te houden. 
• Neem bijv. een viscose doekje. Maak er een gat in zoals op de foto en maak het vochtig. Haal het handvat door   het 

gat en bedek 1FM om tegen uitdrogen te beschermen. Spuit af en toe wat 0,3% ammoniaoplossing op de doek, 
dan blijft 1FM de hele dag verwerkbaar. De restanten terugdoen in de pot.

• Maak de ondergrond schoon en stofvrij. 
• Wrijf het contactlaagje van 1FM stevig in de ondergrond. Voeg meer 1FM toe, totdat zich een flinke bobbel ver-

toont. Bobbel even aandrukken, maar niet wegdrukken. 
• Vul bij voorkeur de te repareren plekken in één keer op. Moet er toch nog bijgevuld worden, eerste laag goed schu-

ren en stofvrij maken.  Daarna kunt u de tweede laag aanbrengen. 

Stoffer, blik en doek 1FM met plamuur- en paleermessen

Paleermes:
breedte rechthoekige blad 10 mm
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• Houdt het paleer-/plamuurmes bij het gladstrijken parallel aan het oppervlak. 
• Als u klaar bent met het herstellen en plamuren, kunnen de resten terug in de pot. Plastic zakje weer goed sluiten, 

vervolgens op het zakje een beetje water of 0,3% ammoniaoplossing spuiten en dan pas het deksel op de pot te-
rugzetten. 

• Als u vindt dat 1FM te stug is geworden, kunt u er beetje 0,3% ammoniaoplossing aan toevoegen en vervolgens 
goed roeren. (Te veel ammoniaoplossing kan voor krimp zorgen)

 
Verdere verwerking
Nadat de 1FM opgedroogd en deels uitgehard is (de droogtijd is 4 tot 48 uur, afhankelijk van de laagdikte) kan de repa-
ratieplek geschuurd worden. Zie ‘Schuren’. 

Droogtijd
• Volledige uitharding vindt plaats na ca. 5 dagen. De laagdikte en laagbreedte zijn onbeperkt. 
• Bij afdichting van de kieren tussen niet-poreuze materialen kan de droging iets langer duren.
• 1FM is in het algemeen na 48 uur goed zaag-, snij- en schuurbaar, en spijker- en schroefvast. 

Schuren
• Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik eerst schuurpapier korrel 40, vervolgens schuurpa-

pier korrel 120. 
• Voor een fijnere afwerking gebruik schuurpapier korrel 220 - 360. 

Schilderen
1FM is overschilderbaar met alle soorten verf. Voor een optimaal resultaat wordt de natuurlijke Allbäck lijnolie verf 
aanbevolen, zie: https://www.natuurlijk-kleurrijk.nl/product-categorie/verf-producten/huis-bootdekkend/allback-lijn-
olieverf-boot/

Verpakking
1FM wordt aangeboden in plastic potjes van 0,25, 0,5 en 0,75 kg. Het is een goed verwerkbare, smeuïge massa. 

Veiligheidsmaatregelen
Let op! 1FM irritatie kan opwekken bij de huid en bij langdurig contact met de huid brandwonden veroorzaken. Daarom 
zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij 
contact met de huid, deze met water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te 
worden. 

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar van 1toFIX middelen

 


