
Gebruiksaanwijzing 1toFILL® 
 (universeel reparatiemiddel)

1toFILL is een uniek universeel, een-component 
materiaalintegrerend dampdoorlatend reparatiemiddel 

op waterbasis. Het bevat een niet-agressief en niet-toxisch hydrofiel bindmiddel en een unieke 
combinatie van bijzondere, uiterst zorgzaam geselecteerde, chemisch inerte vulstoffen. Deze, door de 
ontwikkelaars geoctrooieerde samenstelling, zorgt voor een uistekend opvul-, hecht- en standvermogen en 
modelleerbaarheid welke tevens goed zaag- en schuurbaar is en uiterst gebruiksvriendelijk.

De materiaalintegrerende eigenschap, die voor het eerst in tientallen jaren van het bestaan van de 
formuleringsindustrie in 1toFILL wordt gerealiseerd, houdt in dat 1toFILL vergelijkbare eigenschappen 
heeft met het materiaal waarin 1toFILL toegepast wordt. Daardoor reageert de constructie van hout, beton, 
stukwerk, mortel of baksteen op de meest storende factoren, zoals vocht, temperatuurschommelingen 
en temperatuurgradiënten, als één geheel en blijft aanzienlijk lang, waarschijnlijk tientallen jaren in 
tact. Dit in tegenstelling tot alle andere vulmiddelen die deze eigenschap missen; deze houden de 
vochtstroming tegen, waardoor vochtophoping ontstaat, met als gevolg afbraak van de ondergrond.  

Dit kan voorkomen worden door 1toFILL toe te passen; doordat het reageert zoals de ondergrond en 
dampdoorlatend is, is de vochtophoping uitgesloten. 

Zie ook voor instructies, inclusief video, www.1tofix.com 

Toepassing
 
Hout, beton, stukwerk, mortel of baksteen (poreuze ondergronden). 1toFILL kan bij voorkeur alleen 
toegepast worden, waar één van de op te vullen/te verlijmen delen hard en poreus. Bij voorbeeld: verlijmen 
aluminium met hout, of ijzer met hout; als stopverf, dus op de grens van glas en hout enz. 

Uiterlijk
 
1toFILL wordt aangeboden in plastic emmertjes van 1, 0,5 en 0,25 kg. Het is een lichte, goed verwerkbare, 
smeuïge, fijn mortelachtige, reukloze massa. De inhoud van het emmertje wordt  in een plastic zakje bewaard. 
Om uitdroging te voorkomen is het belangrijk om na gebruik van 1toFILL het zakje steeds weer dicht te 
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maken.  Indien toch nog uitdroging ontstaat, dan wat water uit een plantenspuit erop spuiten en met het 
plamuurmes even roeren.

Applicatie
 
Plamuurmessen, bij voorkeur van roestvast staal of kunststof, omdat 1toFILL op waterbasis is. 
Om efficiënt te kunnen werken  moet u een paleermes ca 1,2 cm breed, een plamuurmes ca 4 cm breed en 
een plamuurmes van ca 6 cm breed hebben. Als opraap/verdeel plateau kunt u het handigst een plastic blik 
(van stoffer&blik) gebruiken, en bij voorkeur met een kleine verhoging aan de onderkant, zie onderstaande 
foto’s.

Zo’n blik is o.a. bij Blokker verkrijgbaar en kost ca 1 euro. Het 
is echter uitermate functioneel als opraapplateau, omdat de 
hoge zijkanten  en de verhoging 1toFILL binnenhoudt, u kunt 
1toFILL zonodig met water verdunnen, door b.v. de planten-
spuit te gebruiken, en u hebt ruimte genoeg om onverdunde 
en verdunde porties 1toFILL tegelijkertijd in het blik te hou-
den. U kunt daarbij, in navolging van de manier waarop 
boetseerders de klei tegen uitdroging beschermen, een gat 
in de hoek van een keukendoek ( b.v. een viscose doekje van 
AH, 38 x 40 cm) te maken, vervolgens de doek nat te maken 
en over het blik verspreiden. De doek vastzetten door het 
handvat van het blik in het gat te doen.  

Als u af en toe op de doek water uit de planten-
spuit spuit, blijft 1toFILL de hele dag verwerk-
baar. En als u klaar bent met het herstellen en 
plamuren, kunt u de resten van 1toFILL terug in 
de pot stoppen. Plastic zakje weer goed sluiten, 
vervolgens op het zakje een beetje water spuiten 
en dan pas het deksel op de emmer terugzetten.
Blik en doek in een emmer water uitspoelen. En 
dan zijn ze weer klaar voor gebruik. 

Droogtijden
 
Afhankelijk van de laagdikte is de droogtijd 1 tot 24 uur. De laagdikte en laagbreedte zijn overigens 
onbeperkt. Na droging kan 1toFILL geschuurd, gesneden en gezaagd worden. Bij het schuren van de opgevulde 
grote gaten en barsten en in geval van twijfel of 1toFILL voldoende opgedroogd is, eerst proefschuren. Indien 
het schuren moeizaam gaat, nog laten drogen. Volledige uitharding vindt plaats na ca. 4 dagen, en 1toFILL 
krijgt dan een ijzersterke hechting van 82 kg/cm2.

Als vulmiddel voor hout
 
1. Onbehandeld hout: 
Het hout mag ruw zijn, maar zonder uitsteekseltjes. Het hout mag NAT zijn. Grondverf of primer zijn niet 
nodig, want 1toFILL kan direct op kaal hout aangebracht worden. Belangrijk is dat het hout goed met een 
schildersborstel afgestoft wordt, of, beter nog, met een stofzuiger. Een deel van 1toFILL  in het blik van het 

Stoffer, blik en doek

1toFILL met plamuur- en paleermessen
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voorbeeld op de vorige pagina met water enigszins verdunnen, zodat u het goed in het hout kunt insmeren, 
vooral bij de randen. Belangrijk is dat dit grenslaagje in goed contact is met het hout. Direct daarna het gat, 
kier of barst volledig opvullen, 1toFILL stevig inproppen, zodat het oppervlak van de vulling een beetje boven 
het houtoppervlak uitbobbelt. 
Bij de grote holtes en openingen, v.a. ca. 3 cm, wordt 1toFILL in twee fasen aangebracht: eerste opvulling 
aanbrengen en enkele uren laten drogen, vervolgens tweede laag aanbrengen en alles ca 24 uur laten drogen. 
Dit is een handige verwerkingstechniek bij laagdiktes v.a. 1 cm. Laat u niet ontmoedigen door een geringe 
initiële hechting: de uiteindelijke hechting na het volledig uitharden van 1toFILL (na ca. 7 dagen) wordt ca 82 
kg per cm2.
Als het oppervlak van 1toFILL grofkorrelig lijkt te zijn, kan het met een paar bewegingen strak en glad gestreken 
worden met behulp van een licht bevochtigd plamuurmes. Bij het gladstrijken moet het plamuurmes onder 
een zeer scherpe hoek bijna parallel t.o.v. het oppervlak van 1toFILL gehouden worden. Belangrijk is dat na 
het gladstrijken het oppervlak van de vulling een beetje uitbobbelt, dit zal na het opdrogen en schuren een 
mooi, glad en volledig egaal oppervlak zijn. Wanneer er onverhoopt bij het gladstrijken iets te veel water 
in contact komt met het oppervlak van 1toFILL, kan er na het drogen enige craquelé ontstaan, wat geen 
probleem vormt. Een tweede dun laagje 1toFILL werkt craquelé definitief weg.

Voor het beste resultaat 1toFILL schuren met schuurpapier van korrel 60, vervolgens 180 en uiteindelijk 360.
De samenstelling van 1toFILL  is geoptimaliseerd op het hoogst mogelijke standvermogen, zodat het opvullen 
van grote gaten in maximaal twee keer kan gebeuren. Voor de kleinere gaten, haardunne barsten en kieren 
en voor het lamineren  kan 1toFILL met 1 to 5% water verdund worden, zodat het dieper kan doordringen en 
tevens een  sterkere initiële hechting hebben.

Indien 1toFILL niet goed werd ingepropt, dan kunnen na het schuren onregelmatige microdeukjes/gaatjes in 
het oppervlak zichtbaar worden. Een tweede dunne laag van met, tot 5%, water verdunde 1toFILL, vult deze 
goed op, droogt snel, binnen een paar uur, en na een licht handschuren met schuurpapier korrel 220 hebt u 
een spiegelglad oppervlak.

2. Behandeld hout:
Het allerbelangrijkste bij de voorbehandeling is om nauwkeurig en volledig de resten van de oude 
vulmiddelen en kitten, te verwijderen. Verwijder eventueel verrot hout. Verwijder ook loszittende of slecht 
hechtende verflagen. De resterende verflagen licht schuren en goed afstoffen, bij voorkeur met een vochtige 
doek of met de stofzuiger. 
U hoeft daarna niet te wachten totdat de rest van het gezonde kale hout droog is, want u kunt 1toFILL dan  
rechtstreeks op het NATTE HOUT aanbrengen. 1toFILL maakt dat het hout sneller droogt, omdat al het 
overtollige vocht uit het hout zich in 1toFILL zal ophopen en verdampen, waarna 1toFILL zal uitharden en 
zijn hechting herstellen, en alles kan dan geschuurd worden zoals in punt 1. werd aangegeven. 1toFILL is 
overschilderbaar met IEDERE SOORT VERF. 

Als stopverf
 
a) egaliseren van de oude stopverf. 
Het veiligste en de meest efficiënte manier van het verwijderen van de loszittende delen van de stopverf 
is met behulp van een afbreekbaar mes met blad van 18 mm breed. Kans op breken van het glas is dan 
minimaal. Nadat loszittende delen verwijderd zijn, 1toFILL met een breed plamuurmes aanbrengen en 
vervolgens met een smal plamuurmes schuin afwerken, dan het  plamuurmes bevochtigen en 1toFILL glad 
strijken.
b) onbehandeld hout. 
Geen grondverf vereist. 1toFILL aanbrengen zoals omschreven wordt in punt a).

Als vulmiddel voor muren, plafonds en beton

Loszittende delen verwijderen, gaten en barsten goed afstoffen, bij voorkeur met een stofzuiger, en met 
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1toFILL opvullen, zoals beschreven bij onbehandeld hout.

Als reparatiemiddel voor baksteen

Tot 5 % van een rood pigment of een vloeibaar colorant van een geschikte tint aan 1toFILL toevoegen, 
vervolgens als in het geval van beton behandelen.

Als grondverf/primer
 
1toFILL met maximaal 30% water verdunnen, en kan dan met platte kwast als primer gebruikt worden 
voor aluminium, zink en ijzer/staal en als grondverf voor hout. Aluminium, zink en ijzer/staal eerst met 
b.v. wasbenzine ontvetten en met schuurpapier korrel 180 schuren. Bij verroest ijzer eerst loszittende 
roestschilfers verwijderen d.m.v. van b.v. haakse slijper of krabber, vervolgens met b.v. wasbenzine  
ontvetten en 1toFILL aanbrengen. Na droging, die als regel een paar uur duurt, laagje 1toFILL licht schuren 
met schuurpapier korrel 220 en het gewenste verfsysteem aanbrengen.

Overschilderbaarheid
 
1toFILL is overschilderbaar met iedere soort verf

 


