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HOUTREPARATIES!
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ZUSEX is een product van NELF Lakfabrieken BV
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ZUSEX Renovatiecompound XX

ZUSEX Flexicompound X X X

ZUSEX Snelcompound XX

ZUSEX Impregneer OV 0 0 0 0 0

ZUSEX Repair Lichtgewicht XX

ZUSEX Repair Transparant XX

Hulp nodig? Voor advies of begeleiding bel +31(0) 518 418012 of mail naar adviesservice@nelfpaints.com 

X = Primer noodzakelijk
XX = Primer niet noodzakelijk



- AL 45 JAAR EEN SUCCES
- ECONOMISCH EN GEMAKKELIJK IN GEBRUIK 
- BLIJVEND ELASTISCH
- BINNEN EN BUITEN TOEPASBAAR
- VOLDOET AAN COT EISEN
- VERWERKING ZONDER PRIMER 
- ÉÉN KWALITEIT VOOR ZOMER EN WINTER 

ZUSEX: HOUTREPARATIEMIDDELEN & CONSTRUCTIEVE VERLIJMINGEN

Al sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is Zusex, als eerste merk op de markt, een toonaangevende 

naam in de wereld van houtreparaties. Wat vroeger begon met de zogenaamde ‘Zusex Houtmassa’, is 

in de loop van de tijd uitgegroeid tot een productenpakket voor vele reparaties. Tegenwoordig is Zusex 

nog steeds de bekendste en één van de meest verkochte hout(rot)vullers in Nederland en vele Europese 

landen. 

Het Zusex assortiment bestaat uit verschillende reparatieproducten. Elk product heeft zijn eigen 

specifieke eigenschappen en inzetgebied, variërend van een snelle reparatie van kleine gaatjes tot een 

transparante vuller welke ook goed inzetbaar is onder transparant schilderwerk. Hiermee biedt Zusex 

een totaalpakket van 2-componenten epoxy hout(rot)vullers voor de meest uiteenlopende reparaties 

aan houten onderdelen zoals kozijnen, ramen, deuren en trappen etcetera. De Zusex producten 

hebben een bewezen kwaliteit. Mede door het gebruik van moderne hoogwaardige (oplosmiddelvrije) 

grondstoffen, zijn reparaties blijvend elastisch, ook na tientallen jaren. Zusex biedt de meest innovatieve 

en moderne houtreparatieproducten voor vrijwel elke in de bouw toegepaste houten ondergronden 

binnen en buiten. 

Kortom u bent verzekerd van “SUCCES MET ZUSEX”.

VOORBEELDTOEPASSING ZUSEX

DE SITUATIE
VOORAF

DE AANGETASTE
DELEN UITFREZEN

DE GEFREESDE 
DELEN VULLEN 
EN AFMESSEN

HET GEHELE
VLAK SCHUREN

EINDRESULTAAT

Een blijvend elastische super moduleerbare 
lichtgewicht vulmassa die niet of nauwelijks 
uitzakt. Geschikt voor zowel kleine als 
grotere houtreparaties (>10mm), juist 
op moeilijk bereikbare plaatsen waar 
machinaal naschuren lastig is. Op basis 
van oplosmiddelvrije epoxyharsen. De 
lichtgewicht pasta laat zich vlot en snel 
mengen en verwerken, is vochtongevoelig 
en duurzaam.

Een oplosmiddelvrij impregneermiddel. 
Uitermate geschikt als afdichting van 
onbehandeld kops hout en plaatmateriaal. 
Tevens toepasbaar als primer voor Zusex 
Flexicompound.

Een oplosmiddelvrij reparatiemiddel 
voor zowel kleine als grotere reparaties 
(>10mm) in hout en diverse andere in de 
bouw toegepaste materialen; op basis van 
tweecomponenten epoxyhars. De Zusex 
Renovatiecompound is blijvend elastisch 
en kan zonder gebruik van primer worden 
toegepast.
Voldoet aan COT keur KO 04.20.

Een professionele super moduleerbare 
makkelijk schuurbare transparante vulmassa 
voor vrijwel alle houtsoorten. Geschikt voor 
zowel kleine als grotere houtreparaties 
(>10mm). Juist daar waar een transparante 
eindafwerking gewenst is zal de kleur niet of 
nauwelijks worden beïnvloed. Op basis van 
oplosmiddelvrije epoxyharsen. De pasta laat 
zich vlot en snel mengen en verwerken, is 
elastisch en duurzaam.

Een oplosmiddelvrij reparatiemiddel voor 
zowel kleine als grotere reparaties (>10mm) 
in hout en (natuur)steen en diverse andere 
in de bouw toegepaste materialen; op basis 
van tweecomponenten epoxyhars. De Zusex 
Renovatiecompound is blijvend elastisch 
en kan zonder gebruik van primer worden 
toegepast. 
Voldoet aan COT keur KO 04.20.

ZUSEX REPAIR LICHTGEWICHT

ZUSEX IMPREGNEER OV

ZUSEX RENOVATIECOMPOUND (potten) ZUSEX RENOVATIECOMPOUND (kokers)

ZUSEX REPAIR TRANSPARANT

Een oplosmiddelvrij sneldrogend reparatie-
middel voor kleinere herstelwerkzaamheden 
zoals spijker- en schroefgaten enz.; op basis 
van tweecomponenten epoxyhars.  
Schuurbaar na 20 minuten en binnen 30 
minuten overschilderbaar. Ook de Zusex 
Snelcompound is blijvend elastisch en  
kan zonder gebruik van primer worden 
toegepast. 
Voldoet aan COT keur KO 04.20.

ZUSEX SNELCOMPOUND

Een oplosmiddelvrije houtreparatiepasta/
lijm voor reparaties (5-10mm), scheuren, 
het vullen van openstaande verbindingen 
of het verlijmen van houten inzetstukken 
in deelvervangingssystemen; op basis 
van tweecomponenten epoxyhars. Ook 
aanbevolen voor deelvervangingssystemen 
op basis van Durodeen kunststof. De Zusex 
Flexicompound is in elk seizoen toepasbaar 
en is ongevoelig voor vocht. 
Voldoet aan COT keur KO 04.20.

* Gebruik van primer vereist.

ZUSEX FLEXICOMPOUND*

NIEUW NIEUW


