


Eenvoudig, snel en perfecte 
reparaties

Er is veel vraag naar een sterk reparatieproduct voor hout dat 

ook nog eens eenvoudig, snel en schoon te verwerken is. HMB 

Profmix hout sneldrogend  is hiervoor de perfecte oplossing. 

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik en uitermate 

geschikt voor diverse reparaties/verlijming aan hout, zoals o.a. 

houtrot, kerven, gaten, scheuren, versplintering e.d. HMB Profmix 

hout sneldrogend  heeft een uitstekende hechting, droogt snel en 

is perfect schuurbaar/bewerkbaar. De te repareren/beschadigde 

plek moet zo schoon en droog mogelijk worden gemaakt. 

Houtrot, stof, vet e.d. dient u te verwijderen. HMB Profmix hout 

sneldrogend  kan zonder primer direct aangebracht worden 

(eventuele primers mogen eerst worden aangebracht, volgens de 

voorschriften van de lakfabrikant).

Mixtuit 50 ml
Art. nr. 1930340

Mixtuit 200 ml
Art. nr. 1930341

Voordelen

•  Snelle reparatie en verlijming;

•  Product zal niet breken en blijft flexibel;

•  Waterbestendig en waterdicht na drogen;

•  Eenvoudig aan te brengen, niet mengen, wegen of meten;

•  Schuurbaar na 5-10 minuten;

•  Freesbaar na 10 minuten;

•  Overschilderbaar na 30 minuten;

•  Structurele reparatie (geen tijdelijke oplossing);

•  Hoogwaardige treksterkte, absorbeert schokken, 

bewegingen en temperatuurverschillen;

HMB Profmix 
 

hout sneldrogend

Profmix 50 ml
Art. nr. 1930342

Profmix 200 ml
Art. nr. 1930343

Artikelnummers

1930338      HMB Profmix mengpistool 50ml kunststof    

1930340      HMB Profmix mixtuit voor 50ml (per 12st)  

1930342      HMB Profmix Hout sneldrogend 50ml        

1930339      HMB Profmix mengpistool 200ml metaal      

1930341      HMB Profmix mixtuit voor 200ml (per 6st)

1930343      HMB Profmix Hout sneldrogend 200ml

    

Mengpistool 200 ml
Art. nr. 1930339

Mengpistool 50 ml
Art. nr. 1930338



NL - HMB Profmix hout sneldrogend
HMB Profmix hout sneldrogend is bestemd voor professioneel gebruik en uitermate geschikt voor diverse reparaties/verlijming
aan hout, zoals o.a. houtrot, kerven, gaten, scheuren, versplintering e.d. HMB Profmix hout sneldrogend heeft een uitstekende 
hechting, droogt snel en is perfect schuurbaar/bewerkbaar. De te repareren/beschadigde plek moet zo schoon en droog 
mogelijk worden gemaakt. Houtrot, stof, vet e.d. dient u te verwijderen. HMB Profmix hout sneldrogend kan zonder primer 
direct aangebracht worden (eventuele primers mogen eerst worden aangebracht, volgens de voorschriften van de lakfabrikant).

Verwerking
1. Plaats het patroon van de HMB Profmix hout sneldrogend in het Mengpistool.
2. Bevestig de mixtuit.
3. De eerste twee centimeter van het product uit de mixtuit verspuiten en niet gebruiken, zodat een juiste mengverhouding  
    verkregen wordt.
4. Benodigde hoeveelheid van HMB Profmix hout sneldrogend aanbrengen en met een spatel gladstrijken (Profmix kan met 
    een plamuurmes verwerkt worden).
5. Eventueel aan de achterzijde, bij een grote beschadiging, een dunne, ruime overlappende laag aanbrengen en met een 
    nylon kwast gladstrijken.
6. Na 5-10 minuten (afhankelijk van de laagdikte) is het bewerkte oppervlakte perfect opgedroogd en goed schuurbaar.
7. De delen die afgelakt worden dient u te verwerken volgens de voorschriften van uw lakleverancier.

Tip!
• Zorg ervoor dat de HMB Profmix hout sneldrogend iets boven de oppervlakte blijft zodat met weinig nabehandeling

een mooie egale afwerking gerealiseerd kan worden;
• Ruw aangebrachte HMB Profmix hout sneldrogend kan met de blokschaaf behandeld worden, voordat u de 

betreffend oppervlakte gaat schuren of lakken;
• Bij reparaties groter dan 3-4 cm³ raden wij aan in meerdere lagen te appliceren;
• Werk bij voorkeur met beschermende kleding en handschoenen.

Afwerking
• Schuurbaar na 5-10 minuten (afhankelijk van laagdikte en omstandigheden);
• Overschilderbaar na 30 minuten;
• Volledig uitgehard na 1 uur;
• Verwerkingstemperatuur tussen 0° - 40° Celsius;
• Bij dikkere lagen is een snellere uitharding gegarandeerd dan bij dunnere lagen.

Na gebruik
• Na gebruik de mixtuit niet verwijderen, maar pas wisselen bij een eerstvolgend gebruik;
• Na eerste gebruik, 6 maanden houdbaar.

Voordelen
• Snelle reparatie en verlijming;
• Bespaart werk en materiaal zonder dat de kwaliteit naar beneden gaat;
• Wegens de mixtuit een perfecte mengverhouding;
• Geen nare geuren, oplossingsmiddel of VOS (vluchtige organische stoffen);
• Product zal niet breken en blijft flexibel;
• Waterbestendig en waterdicht na drogen;
• Eenvoudig aan te brengen, niet mengen, wegen of meten;
• Eenvoudig en schoon te verwerken;
• Schuurbaar na 5-10 minuten;
• Freesbaar na 10 minuten;
• Overschilderbaar na 30 minuten;
• Er hoeft niets extra toegevoegd te worden;
• Uitstekend resultaat voor uitzetten en inkrimpen;
• Chemicaliën bestendig;
• Structurele reparatie (geen tijdelijke oplossing);
• Roestwerende werking;
• Hoogwaardige treksterkte, absorbeert schokken, bewegingen en temperatuurverschillen;
• HMB Profmix hout sneldrogend is reparatiemateriaal dat uit twee componenten bestaat en bestemd voor het specifiek

repareren van beschadigd hout;
• Is bestemd voor de uiteenzetting van zowel hard als zacht hout en het heeft daarmee een langdurige werking;
• HMB Profmix hout sneldrogend kan zowel op horizontale als verticale oppervlaktes gebruikt worden;
• HMB Profmix sneldrogend is uitstekend te verwerken (schuren, frezen, schilderen) en daarmee uitermate geschikt voor

professioneel gebruik;
• Na uitharding kan het ook gefreesd worden.

Gebruiksaanwijziging



Veiligheidsvoorschriften/Safety regulations

NL
R20 Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademenhalingswegen en huid R42/43; 
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. S23 Damp NIET inademen. S24/25 Aanraking met 
de ogen en huid vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45 Bij ongeval (indien men 
onwel wordt), onmiddellijk een arts raadplegen (toon etiket). S51 Uitsluitend in goed geventileerde omgeving gebruiken. Niet 
inademen. Zie informatie van de fabrikant. Alleen geschikt voor professioneel gebruik. Inhoud: polymeeramine en isocyanaat.

Schadelijk
Irriterend




