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WILTEX 
TEXTIEL VERSTERKER 

(op waterbasis) 

1ltr en 5ltr verpakking 

Toepassing  

Wiltex textielfixeer is geschikt voor het fixeren en verstevigen van kle-

dingstukken, voor het verlijmen van papier, hout, steen enz. (geen me-

talen en plastic) en te gebruiken als blanke lak ter bescherming van o.a. 

hout, gips. 

Wiltex textielfixeer is verdunbaar met water, is na droging transparant, 

lost dan niet meer op in water en is geschikt voor buitengebruik. Kan 

gekleurd worden met onze pigmenten op waterbasis, en kan na dro-

ging goed geverfd wor-

den met bijvoorbeeld 

acrylaatlak. 

Gebruiksaanwijzing 

 Doop de kledingstukken enige keren in het Wiltex mengsel en laat het over-
schot eruit druipen of wring de kledingstukken enigszins uit. Overschot aan 
Wiltex kan weer terug in de fles. 

 Vermijdt zoveel mogelijk het ontstaan van luchtbellen. Zitten er toch teveel 
luchtbellen op het kledingstuk dan kan men ze laten openspringen door er 
even met een warme föhn overheen te blazen, voordat ze gedroogd zijn. 

 Voor binnenshuis geeft dit na droging en uitharding dikwijls al voldoende 
stevigheid. 
Voor regenbestendigheid is het aan te bevelen na droging van deze eerste 
laag met een kwast nog een tweede, eventueel een derde, laag aan te bren-
gen , zodat alle textielvezels goed "ingepakt" worden. 

 Na droging is de Wiltex transparant en ziet u het onderliggende textiel. De 
textiel versterker geeft een sterke en transparante eindresultaat. Om-
dat de laag iets flexibel blijft zal de versterker niet breken bij ombuigen 
of val. 
 

Specificatie 

Potlife:  2 uur bij 20ºC 

Uitharding: 24 uur bij 20ºC  
  (hangt sterk af van de laag dikte, 
  dikkere lagen 2 dagen) 

Kleur:  Transparant 

Voor deze toepassing: 

-1ltr WILTEX 

-Mengbeker 

-Roerhout 

-Stof 

-LED-lamp 

-Handschoenen (optioneel) 

-Kunstof steun 

Drenk het doek in de 

Wiltex tot deze is ver-

zadigd. 

Laat de Wiltex goed 

uitdruipen.Uitwringen is 

ook mogelijk. 

Laat het sculptuur 1 a 2 

dagen drogen. De witte 

waas verdwijnt.  


