
1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

•  voor gebruik binnen en buiten •  sneldrogend
•  één-component •  oplosmiddelvr i j  •  niet  mil ieubelastend

Voor horizontale en verticale vlakken,

alle soorten dekvloeren, beton,

anhydriet, gips, betonblokken,

hout, tegels of aardewerk.

• PRIMER • MORTEL • PIGMENT • IMPREGNEER • SEALER
  1 liter  20 kilo  1 zakje  1 liter  1 liter



STAP 1:
VOORBEREIDEN

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

WATERDICHTING
• Gebruik kimnadenband en dichtingspasta in de
 aansluiting tussen muren en vloer. 
• Bij een ondergrond van gipsplaat de oppervlakken in 

natte ruimtes volledig bestrijken met dichtingspasta of 
een epoxyprimer waarin dichtingsband geplakt wordt. 

VOORBEREIDING
• Zorg voor een droge, stevige, stabiele, vet- en stofvrije 

ondergrond.
• Gebruik op kritieke plekken wapeningsgaas om span-

ningen in de constructie op te vangen. 
• Pleister (na waterdichting) het oppervlak met een dunne 

laag sneldrogende, cementgebonden stucmortel.
 Bijvoorbeeld PCI Pericret, Ardex AR300, -B12 of -A950. 

Cementgebonden mortel is stootvaster en kan beter tegen 
vocht dan (groene) gipsplaat.

• Plaats bij de combinatie tegelvloer/betonstuc een dun 
tegelprofiel op de wand ongeveer 4 mm boven het tegel-
oppervlak. Hiermee ontstaat ruimte voor een degelijke 
kitvoeg. 

• Groene gipsplaat kan gebruikt worden voor een badka-
mer. Beter nog is het om te kiezen voor de stootvastere 
Fermacell gipsvezelplaten. Het beste plaatmateriaal voor 
een douchecabine is Knauf Aquapanel of Fermacell 
Powerpanel H2O.

STAP 2:
PRIMEN

PRIMEN VAN DE ONDERGROND

Om de mortel goed te laten hechten altijd een laag 
VERBAU-betonstuc primer aanbrengen op het te 
stuken oppervlak:

• Bij normaal zuigende, harde ondergronden: in één 
dunne laag.

• Bij poreuze oppervlakken: tot het oppervlak is verzadigd. 
Bij sterk zuigende ondergronden de primer verdunnen met water.

• Verbruik ongeveer 100 g/m².
• Laat 3 uur drogen bij kamertemperatuur.
• De primer mag voor het aanbrengen van het
 betonstuc nog iets kleven.

GEREEDSCHAP:
kwast / vachtroller / verfspuit

DROOGTIJD:
ca. 3 uur bij 20˚C

Bij poreuze ondergronden de
primer verdunnen met 25% water.

Materiaal & gereedschap: www.verbauwebshop.nl



STAP 3:
AANMAKEN BETONMORTEL

Het allerbelangrijkste is het verkrijgen van een
homogene massa. 

Per 1 kg mortel 215 ml water gebruiken.
Het bijgeleverde pigment is afgestemd op de hoeveel-
heid mortel van de set.

• Neem de juiste hoeveelheid water en los daarin het 
pigment op, dit voorkomt later pigmentstrepen in

 het werk. 
• Los het pigment op in 4300 ml water. Dit is de juiste 

hoeveelheid voor zak van 20 kg mortel. Bewaar dit 
mengsel bijvoorbeeld in een jerrycan.

• Voeg aan het water met pigment de mortel toe. 
• Meng machinaal op een hoog toerental. In de mortel zit 

resin (hars) die voor de harding van het betonstuc zorgt. 
Voor een goed resultaat moet deze hars goed 
vermengd zijn met het water.

• Mix tot een homogene pasta zonder klonten en met 
egale kleur. 

• Mix voor een optimaal resultaat 2 minuten op vol 
vermogen, laat de massa 1 minuut rusten en mix dan 
nog 30 seconden. 

GEREEDSCHAP:
droge, schone emmer + jerrycan + machinale mixer
+ bij het aanmaken van minder dan een complete set 
VERBAU-betonstuc: een weegschaal

MIXTIJD:
3,5 minuut

MENGVERHOUDINGEN:
 ½ kg mortel: 108 gram water met pigment
 1 kg mortel: 215 gram water met pigment
 2 kg mortel: 430 gram water met pigment
 4 kg mortel: 860 gram water met pigment

Meng nooit in één keer de hele zak.
De hars zit door de mortel en wanneer teveel 
materiaal tegelijk aangemaakt wordt, kunnen 
de bestanddelen niet meer goed mengen. 

Materiaal & gereedschap: www.verbauwebshop.nl



STAP 4:
AANBRENGEN

Het betonstuc in meerdere lagen aanbrengen voor een 
optimale hechting. Gebruik drie dunne lagen voor een 
egaal uiterlijk of eventueel twee iets dikkere lagen die 
afgepleisterd of geschuurd kunnen worden tot een glad 
oppervlak. Het beste is om het oppervlak vlak te pleisteren 
en slechts eventuele aanzetjes te schuren met korrel 120. 

• Naden eventueel in de eerste laag voorzien van
wapeningsgaas. 

• Gebruik voor een douchewand of -vloer ongeveer
 2,2 kg droge mortel per m². 
• De maximale laagdikte per laag is 1 tot 2 mm.
• Monitor de harding van de mortel.
• Wanneer de voorgaande laag, na ongeveer 35 minuten 

(bij opbouw in drie dunne lagen) iets gedroogd is, kan de 
volgende laag worden aangebracht. Bij opbouw in twee 
dikkere lagen een langere droogtijd aanhouden.

• Als de laatste laag begint te drogen de betonstuc even-
tueel met een spons een heel klein beetje vochtig maken 
en het werk afpleisteren voor een goede dichting.

• Bij een vochtpercentage van 2% of minder kan geïm-
pregneerd en geseald worden. Meestal al na 1 dag.

 Na 3 dagen droogtijd bij kamertemperatuur zit je altijd aan 
de veilige kant.

Dek het werk tijdens het drogen niet af, dit 
vertraagt het proces. Bovendien kan op 
donkere kleuren een witte sluier ontstaan.

GEREEDSCHAP: 
Voor het aanbrengen:
troffel + voegbord + RVS spaan / breedspachtel

Voor het pleisteren:
Japanse spaan / Frans spackmes / dunne kunststof 
spaan

VERWERKINGSTIJD:
45 tot 60 minuten

DROOGTIJD:
1-3 dagen bij 20˚C

Materiaal & gereedschap: www.verbauwebshop.nl



STAP 5:
IMPREGNEREN

Wanneer het betonstuc droog is (bij een vochtpercen-
tage van 2% of minder) kan het werk geïmpregneerd 
worden. 

• Werk in twee of drie lagen. Het gaat erom dat het 
betonstuc compleet verzadigd is met impregneer.

• De eerste laag wordt makkelijk door de ondergrond 
opgenomen, waardoor de tweede laag nagenoeg 
meteen na de eerste aangebracht kan worden.

• Laat 4 uur drogen.

STAP 6:
SEALEN

Voor normale vlakken zijn twee lagen sealer 
voldoende. Oppervlaktes met een hogere vocht-
belasting krijgen 3 lagen.

• Aanbrengen met kwast, verfspuit of met een roller en 
uitrollen met een drogere, grotere roller.

• De voorgaande laag moet iets meer dan handdroog zijn 
voordat de volgende laag aangebracht kan worden. 

• Wanneer tussen de arbeidsgangen meer dan 48 uur zit, 
het oppervlakte heel licht opschuren met korrel 180 of 
fijner.

GEREEDSCHAP: 
kwast / roller om op te zetten + droge roller
om uit te rollen / wisser / verfspuit

DROOGTIJD: 
• Tussen de arbeidsgangen 1 á 2 uur
• Laatste laag 4 uur bij 20˚C

GEREEDSCHAP:
roller / kwast / wisser / verfspuit

DROOGTIJD:
4 uur bij 20˚C

BELASTEN OPPERVLAK
• Het oppervlakte is na 48 uur normaal te belasten bij 

normale droging.
• Doucheruimtes na 96 uur. 
• De eindsterkte wordt bereikt na 7 dagen.

Materiaal & gereedschap: www.verbauwebshop.nl



R 37/38: Irriterend voor de luchtwegen en de huid.
R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 26: Bĳ aanraking met de ogen onmiddellĳk overvloedig met water 

spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 39: Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
S 46: In geval van inslikken onmiddellĳk een arts raadplegen en 

verpakking of etiket tonen.

VOORZORGSMAATREGELEN 

Draag altijd geschikte werkkleding
(handschoenen, een bril en mondkapje). 

AANVULLENDE INFORMATIE
VERBRUIK
Gemiddeld 9m² per set.

VERWERKEN
• Niet gebruiken op houten vloeren en onstabiele ondergronden.
• Omgevingstemperatuur 10 tot 25 °C. 
• Ondergrond > 10 °C. 
• Werk niet in direct zonlicht of in de wind.
• Niet aanbrengen bij risico op vorst of regen (bij buitenwerken).
• Gereedschap reinigen met water.

DISCLAIMER 
Aan de hoeveelheden en gegevens die hier indicatief staan beschreven kunnen geen 
rechten worden ontleend vanwege de sterk uiteenlopende aard van zowel ondergrond 
als toepassing. Dit valt buiten onze controle en daarvoor zĳn we daarom op geen enkele 
wĳze aansprakelĳk.

Het effect van het stucwerk is sterk afhankelĳk van ervaring, voorbereiding, 
temperatuur tĳdens het aanbrengen en gelĳkmatigheid van de ondergrond.

Materiaal & gereedschap:

www.verbauwebshop.nl

Extra’s
via de
Layar-app


