
 

Soft Wax Hout Vuller 

INSTRUCTIES  

 

Soft Wax Wood Filler voor krassen, deuken, kleine gaten en splinters. 

 Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken 

 Hiermee kan iedereen schade aan hout repareren 

 Keuze uit 3 sets die bij elke houttint passen (licht, medium of donker) 

 Goedkoop alternatief voor het bellen van een professional 

INSTRUCTIES 

Gekrast hout 

Reparatie van houtkrassen 

Voor deze reparatie hebben we ervoor gekozen om 

de Dark Soft Wax Repair Kit te gebruiken. Uit de 

set werden drie waxsticks geselecteerd; dit waren 

de stokken die het meest op de verschillende tinten 

van het hout leken. 

De manier waarop het hout wordt gerepareerd, is 

door eerst de lichtste tinten aan te wrijven gevolgd door de donkerdere kleur (en) om het 

reliëfpatroon na te bootsen en de reparatie beter te laten overvloeien. 

 

Wrijf de waxvuller in het hout om de kras te 

repareren 

Wrijf met de lichtste geselecteerde tint de waxstick 

in de kras zodat deze de kras tot ongeveer 80% 

vult. 

Voor de meeste reparaties moeten 2 of meer sticks 

in de kras worden gewreven voor een perfecte 

reparatie, dit helpt de houtnerf te repliceren. 

 

Neem de tweede stok (donkerder dan de eerste) en wrijf deze over de kras. Met deze stok 

probeer je de rest van de kras te vullen. 

 



 

Schraap de overtollige waxvuller weg 

Zoals u op deze foto kunt zien, wilt u bij het vullen 

van het hout niet alleen de vuller in de kras houden. 

Vul ook over de randen en moet daarna worden 

afgeschraapt. 

Gebruik de meegeleverde applicator om de was 

eraf te schrapen en langs de kras in de lengte te 

schrapen.  

Let op: Als u de andere kant op schraapt, kan het wat vuller eruit trekken. 

 

Gekrast gerepareerd in hout 

Deze foto toont de kras nadat deze is 

gerepareerd. 

Als u in dit stadium niet tevreden bent, gebruikt u 

gewoon de rand van de applicator om de was 

eruit te graven en begin je opnieuw. 

U kunt ook de rand van de applicator gebruiken 

om wax op specifieke gebieden aan te brengen in 

plaats van het in te wrijven zoals we in deze handleiding hebben gedaan. 

 

De hoeveelheid was in elke kit is meestal voldoende om veel reparaties uit te voeren en is 

vaak voldoende om meerdere meubels met lichte tot matige schade te repareren. 

Omdat de producten in een set van was zijn, gaan ze jarenlang mee als ze op een koele, 

droge plaats worden bewaard en in een afgesloten verpakking blijven. 

 

 

 

 
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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