
 

Heavy filler 

INSTRUCTIES  

 

De heavy filler bestaat uit een zachte pasta, die wordt gebruikt voor het repareren van 

slijtage en gaten. 

Te gebruiken bij intensieve beschadigde gebieden bv. Scheuren, brandgaten etc. 

Inhoud: 50 ml 

Heavy Filler is een flexibele filler voor het opvullen van krassen, sneden en gaten in leer. Het 

product wordt voornamelijk gebruikt voor (intensief) gebruikte ruimtes zoals zitkussens en 

armleuningen om schade te herstellen wanneer een permanente reparatie vereist is.  

*Voor grote gaten/sneden wordt onze Flexifill aanbevolen omdat deze vloeibaarder is en dus 

gemakkelijk te verdelen. 

De Heavy Filler is een witte pasta maar kan worden getint met de toevoeging van tot 10% 

leerkleur om het aan elke kleur aan te passen. 

Geschikt voor: 

Heavy Filler is ideaal voor het repareren van schade aan verschillende lederen items, van 

meubels en auto-interieurs tot kleding, schoenen, handtassen en zelfs paardensportleer. 

INSTRUCTIES 

 Een gat in het leder. 

 (Optioneel) 

Nadat een ‘Canvas-patch’ achter het gat is bevestigd, wordt deze gevuld met de filler. 

Meng de filler eventueel met verf om deze op kleur te brengen. 

Breng een dun laagje met de spatel aan. Overtollige filler kunt u voorzichtig met een 

vochtige doek verwijderen. 

 De laag wordt gedroogd aan de lucht 15 á 20 minuten of met een haardroger om het 

proces te versnellen maar zet de droger niet op de heetste stand.  

u kunt meerdere laagjes opnieuw aanbrengen tot deze gelijk is met het oppervlakte. 

 De filler moet daarna glad worden geschuurd, liefst met een korrel 1000 schuurpapier. 

Voorzichtig schuren in cirkelbeweging totdat het glad aanvoelt. 

 
 
 
Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of 
handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice. 
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