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Elastofill voor
kitten, lijmen,

voegen, vullen,
voor...alles!

Voordelen Elastofill: 
• Uitstekende hechting

• Beperkte wateropname

• Eenvoudig toepasbaar

• Blijvend elastisch

• Universeel overschilderbaar

Toepasbaar op de
materialen:

HET BESTE MERK VOOR HET ECHTE WERK

Alles wat je wil, kun je 
kitten met Elastofill

Alles wat je wil, kun je 
lijmen met Elastofill

Alles wat je wil, kun je 
voegen met Elastofill

Alles wat je wil, kun je 
vullen met Elastofill

Gladde Beton Hout Metaal

Harde PVC Tegels Pleisterwerk

Bitumen
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Verkrijgbaar in
6 kleuren:

Oneindige
toepassingen,
zoals: 
• Afkitten

• Voegen

• Opvullen

• Fixeren

• Lijmen

• Afdichten 

Elastofill is
dé acrylaatkit 
die alles kan!  
Elastofill is de acrylaatkit die alles kan! Maak 

spleten, scheuren en barsten eenvoudig dicht 

met deze elastische voegpasta. Elastofill heeft 

een elasticiteit van meer dan 900% en blijft 

zelfs na jaren nog soepel om uitzettingen op te 

vangen. Elastofill is te gebruiken voor alle 

denkbare klussen. De kit is waterdicht en 

eenvoudig overschilderbaar.  

De bekende gele tube Elastofill bestaat al 

sinds de jaren ’70. Slimme professionals en 

doe-het-zelvers hebben samen al miljarden 

meters Elastofill gebruikt voor het afkitten, 

opvoegen, lijmen en afdichten op allerlei 

ondergronden.

PROBEER OOK:

Elastopro 
Probeer ook onze acrylaatkit Elastopro voor 
binnen- & buitengebruik. Deze kit is onmisbaar voor 
de professionele schilder. Elastopro is geschikt voor 
het afdichten van scheuren, kieren en barsten. De kit 
is snel overschilderbaar en hecht zelfs op licht 
vochtige ondergronden. Zo kunt u met deze 
professionele kit snel doorwerken.

De voordelen van Elastopro:
• Uitstekende hechting, zelfs op licht vochtige 
 ondergronden
• Snel overschilderbaar
• Waterdicht
• Eenvoudig toepasbaar
• Zeer weinig krimp
• Binnen- & buitengebruik

Toepassingen:
• Voegen 
• Barsten opvullen
• Afdichten van aansluitvoegen 
 en scheuren

Toepasbaar op de volgende materialen:
• Alle minerale ondergronden
• Metaal
• Pleisterwerk
• Hout
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