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Porievuller voor reduceren van poriën in (grof)porig hout op basis van watergedragen 
bindmiddel   

 Algemeen 
  
Belangrijkste eigenschappen Sneldrogend. 
 Direct af te werken met een hoogglanslak. 
 Makkelijk verwerkbaar. 
 In twee kleuren: wit en Meranti. 
Toepassing Het reduceren van poriën met een diepte van maximaal 5 mm en een 

doorsnede van maximaal 3 mm in (grof)porig hout om blaasjes in aflakken 
te voorkomen. Kodrin PF is toe te passen in zowel oplosmiddelhoudende 
als watergedragen verfsystemen. 
Bij toepassing op witte ondergronden wordt het gebruik van Kodrin PF 
Meranti aangeraden. 
Kodrin PF Meranti is tevens toe te passen onder transparante systemen, 
watergedragen als oplosmiddelhoudende verfsystemen. 

  
 Blaasjes in verfsystemen ontstaan indien een lak op een (grof)porige 

houtsoort wordt toegepast. De laklaag sluit de porie af en als gevolg van 
warmteverschil zal de lucht in de porie uitzetten en zal een blaasje 
ontstaan.  
Zonbelasting en kleurtoepassing kunnen dit effect versterken. 
De mate waarin de Kodrin PF de poriën dicht, hangt af van de 
zorgvuldigheid van de schilder.  
Kodrin PF is een vulmiddel en vertoont lichte krimp, de poriën zullen als 
zodanig dus niet verdwijnen. 
Poriën in een transparant systeem zorgen voor een versnelde afname van 
de duurzaamheid. Kodrin PF Meranti zorgt ervoor dat de poriën worden 
gedicht en daarmee een betere duurzaamheid wordt verkregen. 
 

  
 Verwerkingsgegevens 
  
Verwerkingscondities Omgevingstemperatuur: 8-30°C. 
 Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. 
Verwerkingsmethoden Met een plamuurmes, doek of spons.  

Was de poriën in met een doek, spons of plamuurmes, neem direct daarna 
het overtollige materiaal weg met een vochtige doek of spons, zodat alleen 
de poriën gevuld worden. Als alleen de poriën gevuld worden, kan worden 
volstaan met één laag aflak. Als Kodrin PF wordt aangebracht als ‘film’ 
moet het worden terug geschuurd met P240 of een schuurmatje, ook dan 
kan het direct worden afgelakt. In alle andere gevallen is het raadzaam om 
ook een voorlaklaag aan te brengen (tegen voorkomen van het matslaan 
van de aflak). Bij twijfel zet een proefvlak en laat deze minstens één week 
drogen alvorens te beoordelen. 
De mate waarin Kodrin PF de poriën vult is geheel afhankelijk van de 
zorgvuldigheid van de gebruiker. In niet alle gevallen zal 100% van de 
poriën worden gedicht.

Verwerkingsgegevens Type verdunning: geen verdunning (water) toevoegen. 
Reiniging gereedschap Met koud of handwarm water. Geen heet water gebruiken! 
Praktisch rendement Is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de dikte van de 

plamuurlaag. 
  
 Veiligheidsinformatie 
  
Vlampunt  > 100°C. 
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Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende 
gezondheid, veiligheid en milieu te houden. 

Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 
productveiligheidsblad. 

  
 Eigenschappen 
  
Glansgraad Mat. 
Afleveringsviscositeit Pasteus. 
Dichtheid Ca. 0,5 kg/dm3. 
Vaste stof gehalte 35%. 
Vluchtige organische stoffen (VOS) < 1 g/l. 
Droging bij 20°C/ 65% RV Overschilderbaar na: 15 min. - 1 h, afhankelijk van de temperatuur en de 

grootte van de poriën. 
 Doorgehard na: 3 h bij een laagdikte van 1 mm. 
  
 Verdere informatie 
  
Verpakking Kunststof tubes van 200 ml. 
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar. Vorstvrij bewaren. 
Kleur Wit en Meranti. 
  
 Voorkeursystemen 
  
 Kwaliteit van hout 

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst 
uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende 
beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 “Houten gevelelementen”). 
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform 
BRL 2901 of BRL 2903. 

 
 

  
 Nieuw houtwerk (buiten) 

Gronden met Rubbol Primer plus of Rubbol BL Primer. 
Licht opschuren van de ondergrond met P180. 
Kodrin PF inwassen en het overtollige materiaal wegnemen met een doek 
of een spons.  
Na droging voor- en aflakken met een Rubbol (BL) product. 

 
 
 

  
 Bestaand werk (buiten) 

De ondergrond reinigen met Sikkens Super Cleaner en schuren. Eventuele 
ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Kaal gekomen plaatsen gronden met bv. Rubbol Primer plus. 
Kodrin PF inwassen of inplamuren en het overtollige materiaal wegnemen 
met een doek of spons.  
Na droging (plaatselijk) voor- en aflakken met een Rubbol (BL) product. 

 
 
 
 
 
 
  
 Bestaand werk intact (buiten) 

De ondergrond reinigen met Sikkens Super Cleaner en het geheel schuren. 
Kodrin PF inwassen of inplamuren en het overtollige materiaal direct 
wegnemen met een vochtige doek of spons. 
Na droging het geheel aflakken met een Rubbol (BL) product. 

  
 Nieuw transparant af te werken houtwerk (buiten) 
 Gronden met Cetol Novatech (op kleur). 
 Licht opschuren van de ondergrond met P180. 
 Kodrin PF Meranti inwassen of inplamuren en het overtollige materiaal 

wegnemen met een doek of een spons. 
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Na droging het geheel behandelen met Cetol Novatech op kleur. 
 Het geheel tweemaal afwerken met Cetol TGX gloss op kleur. 
  
 Opmerking 
 Bij twijfel of de Kodrin PF Meranti de juiste kleur is voor een transparante 

ondergrond, eerst een proef zetten en deze ook aflakken. Na aflakken kan 
pas beoordeeld worden of de kleur van de Kodrin PF Meranti geen 
negatieve esthetische effecten heeft. 

  
  
 Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA  Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische 

Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij 
staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de 
eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven 
voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen 
iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen 
controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de 
geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave 
verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
 

 
 
 
 


