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Jointkit 
Traditioneel houtvulmiddel op basis van 

cellulosehars. Bevat geen water. 

Te vermengen met fijn schuurstof. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: kleurloos synthetisch hars 

dat gebruikt wordt als bindmiddel. 

Vermengd met fijn zuiver houtschuursel 

vormt dit hars een pasta met dezelfde 

kleur als het hout, zeer geschikt voor 

het opvullen van naden, barsten en alle 

andere beschadigingen in parket- of 

plankenvloeren. Gemakkelijk 

schuurbaar en sneldrogend. Compatibel 

met alle afwerkingproducten. 

 Weinig krimp; 

 Zéér hard na droging; 

 Goed inkleurbaar; 

 Goede hechting; 

 Snelle uitharding; 

 Goed schuurbaar. 

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet geschuurd, zuiver, droog, vetvrij en ontstoft zijn. 

Voorbereiding product: Devo Jointkit vermengen met fijn houtpoeder dat verkregen wordt door 

schuren met fijn schuurpapier. Het verkregen mengsel moet een stevige en verwerkbare pasta zijn. 

De verhouding voor het mengsel is ongeveer 1 deel houtpoeder per 3 delen Devo Jointkit, maar is 

steeds afhankelijk van de houtsoort, de korreldikte en de gewenste consistentie van de pasta. Voor 

het opvullen van fijne naden, barsten en beschadigingen in houten vloeren is het aangeraden de 

pasta wat vloeibaarder te maken waardoor het indringen vergemakkelijkt wordt en bij grotere 

barsten en gaten dient de pasta steviger te zijn. 

Vermeng Devo Jointkit met schuurstof steeds in een emmer en nooit op de parketvloer, dit kan 

vlekken vormen! 

Aanbrengen: met spatel of voegmes. 

Voor open knoesten of gaten: duw het mengsel Devo Jointkit krachtig met een spatel in het gat en 

rond overvloedig af. Bij het vullen van grote gaten of knoesten kan, afhankelijk van de gebruikte 

mengverhouding Devo Jointkit/schuurstof, de vulling krimpen. In dit geval kan na droging een 

tweede vulling nodig zijn. 

Voor grotere oppervlakten: strijk het mengsel Devo Jointkit gelijkmatig in over de gehele 

oppervlakte met een breed voegmes. Werk in stroken van +/- 60 cm breed in S-vorm bewegingen. 

Wanneer het mengsel in de pot tijdens gebruik begint op te stijven, kan men opnieuw verdunnen 

door een kleine hoeveelheid Devo Jointkit bij te voegen en te mengen. 

Potlife: ca. 10 tot 15 min. 

Droogtijd: 30 tot 50 min. afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de 

voegen. Voor het opvullen van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen. 

Afwerking: oppervlak opschuren na volledige droging. Devo Jointkit is perfect kleurbaar en af te 

werken met alle DevoNatural afwerkingproducten.  

Verwerkingstemperatuur: 5 – 35°C. 

Verbruik: sterk afhankelijk van: staat van de ondergrond, houtsoort, breedte van de voegen, 

gebruikte mengverhouding, enz. Bij benadering 5 – 15 m²/L. 

Reiniging gereedschap: niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes Uitgehard 

product: mechanisch met spatel en/of schuurpapier. 

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden. 

Afval: restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 
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Jointkit 
Technische eigenschappen 

  

Beschrijving (type): Traditioneel houtvulmiddel op basis van cellulosehars. 

Basis: Cellulosehars. 

Karakteristieke eigenschappen: Vermengd met zuiver houtschuursel vormt dit hars een pasta met dezelfde kleur als het hout. Devo Jointkit 

is gemakkelijk schuurbaar, sneldrogend en compatibel met alle DevoNatural afwerkingproducten. 

Verwerking:  

Ondergrond: Alle houtsoorten. De ondergrond dient geschuurd, droog, stof- en vetvrij te zijn. 

Materiaaltemperatuur: 5 – 35°C 

Luchtvochtigheid: 40 – 70% 

Materiaalvochtigheid: Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.) 

Voorbereiding product: Devo Jointkit mengen met zuiver fijn schuursel van de te bewerken vloer. De verhouding van het mengsel is 

ongeveer 1 deel houtpoeder per 3 delen Devo Jointkit (steeds afhankelijk van het houtsoort, de korreldikte). 

Voor het opvullen van fijne naden, barsten en beschadigingen in houten vloeren is het aangeraden de pasta 

wat vloeibaarder te maken. Bij grotere barsten en gaten dient de pasta steviger te zijn. 

Potlife: 10 – 15 min. Wanneer het mengsel in de pot tijdens gebruik begint op te stijven, kan men opnieuw 

verdunnen door een kleine hoeveelheid Devo Jointkit bij te voegen en te mengen. 

Te verwerken door middel van: Met spatel of voegmes. 

Te verdunnen/te reinigen met: Niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes  

Uitgehard product: mechanisch met spatel en/of schuurpapier. 

Verbruik/uitstrijkvermogen: Sterk afhankelijk van: staat van de ondergrond, houtsoort, breedte van de voegen, gebruikte 

mengverhouding, enz. Bij benadering 5 – 15 m²/L. 

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: Gemakkelijk schuurbaar en af te werken met alle DevoNatural beitsen, oliën, vernissen en boenwassen. 

Zeer goed inkleurbaar. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Transparant oker. 

Reuk : Karakteristiek, cellulose. 

Consistentie: Dikvloeibaar. 

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 40 Poise. 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 0,922 g/cc 

Vaste stoffen in gewicht: 10,3% 

VOC-gehalte: 89,7 % 

Droging bij 20°C/65% RV: 30 – 50 min afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en de breedte van de voegen. Voor het opvullen 

van knoesten en grotere gaten, overnacht laten drogen. 

Volledige uitharding: Zie droging. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: N.v.t. 

Oplosbaar in water 20°C: Neen 

Dampspanning/20°C: 46,8 mmHg 

Vlampunt: 2°C 

Zelfontbranding bij: 180°C 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Indien vochtvrij bewaard is de houdbaarheid tenminste 12 maanden. 

  

Veiligheid: 

 UN 1263 

Gevaar: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of 

duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Verwijderd houden van open vuur, vonken, hete oppervlakken. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir 

aarden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Oogbescherming, beschermende 

handschoenen dragen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 

houding die het ademen vergemakkelijkt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

Inhoud/verpakking afvoeren en onder inachtneming van de overheidsbepalingen uit de weg ruimen. Buiten 

het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: Neen 

Verwijdering: Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L en 5 L 
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