
basiswerkinstructie
in 5 stappen
voor o.a. badkamers, toiletten

en keukenwanden 

Naadloze, waterdichte afwerking van vloeren, wanden, badkamers, keukens, meubels en trappen.

Voor gebruik op beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels, aardewerk en alle soorten dekvloeren.



• Zorg voor een egale, droge, stevige, stabiele, vet- en 
stofvrije ondergrond.

• Groene gipsplaat kán voor een badkamer maar ons 
advies is stootvastere Fermacell gipsvezelplaten te 
gebruiken. Het beste plaatmateriaal voor een doucheca-
bine is Knauf Aquapanel of Fermacell Powerpanel H2O.

• Plaats bij de combinatie tegelvloer/betonstuc-wand een 
dun tegelprofiel op de wand ongeveer 4 mm boven het 
tegeloppervlak. Hiermee zorg je op een mooie manier 
voor ruimte voor een degelijke kitvoeg. Op deze manier 
kun je ook een aansluiting maken bij een bad.

• Gebruik wapeningsgaas op naden om spanningen in de 
constructie op te vangen.

• Pleister bij een oneffen oppervlak de ondergrond met een 
dunne laag sneldrogende, cementgebonden stucmortel 
om deze te egaliseren.

 Cementgebonden mortel is stootvaster dan gips. Kijk op 
verbauwebshop.nl of gebruik bijvoorbeeld Ardex R1 of 
-A950. Wil je de wanden van een badkamer toch liever 
met gips afwerken, kies dan Gyproc Unique WR.

• Gebruik voor een goede waterdichting dichtingsband en 
dichtingspasta* in de kimhoeken van natte ruimtes.

• Bij een ondergrond van gipsplaat bestrijk je de oppervlak-
ken in natte ruimtes volledig met dichtingspasta waarin je 
dichtingsband* plakt.

(INLOOP)DOUCHEVLOER: 

• Plaats de douchedrain of -put op dezelfde manier als 
wanneer je de vloer zou tegelen, met 1 cm extra afschot. 

• Plak dichtingsband* tegen de rand van de drain of put. 

• Vlak de vloer uit met cementgebonden stucmortel 
(gebruik hiervoor bijvoorbeeld Ardex A950).

• Na droging breng je VERBAU-betonstuc primer aan op de 
gehele vloer en daarop dichtingsband dat je met 
dichtingspasta* plakt in de aansluiting met de wanden.

• Bestrijk daarna de gehele douchevloer met een dunne 
laag dichtingspasta.

VOORBEREIDING & WATERDICHTING VAN DE ONDERGROND

*Let op: Druk dichtingsband goed in de hoeken 
zodat er geen holtes ontstaan. Gebruik vrij ruim 
dichtingspasta waarmee je met een klein spack-

mes de overgang van rand dichtingsband naar wand 
uitvlakt voor een mooie, egale afwerking.

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:

www.verbauwebshop.nl



STAP 1:
PRIMEN

Om het betonstuc goed te laten hechten
altijd VERBAU-betonstuc primer aanbrengen:

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

• Bij poreuze, zuigende ondergronden de primer verdunnen 
met 25% water en in twee lagen aanbrengen.

• Laat 3 uur drogen bij kamertemperatuur.

*Let op: Voor zwaar belaste oppervlakken als 
vloeren, aanrechtbladen en trappen gebruik je 
resin (hoogwaardige vloeibare hars). Resin zorgt 

voor extra slijtvastheid. Met een pigmentoplossing op 
basis van resin kun je het betonstuc langer verwerken.

GEREEDSCHAP:
kwast / vachtroller

DROOGTIJD:
3 uur bij 20˚C

STAP 2:
AANMAKEN PIGMENT EN BETONMORTEL

PIGMENTOPLOSSING
• Los het pigment op in water/resin*.

• Het geleverde pigment is afgestemd op de hoeveelheid 
mortel.

• Gebruik per kg mortel 215 gram pigmentoplossing.

• Aanmaken en bewaren van de pigmentoplossing gaat 
eenvoudig in een jerrycan. Kijk op verbauwebshop.nl voor 
jerrycans en handige kraantjes om de pigmentoplossing 
mee af te tappen. 

MENGVERHOUDING PIGMENT:
2 kg mortel (try-out kit): het pigment wordt als vloeistof aan- 
geleverd, oplossen is niet meer nodig 

10 kg mortel (halve set): los het pigment op in 2150 gram 
water/resin*.

20 kg mortel (hele set): los het pigment op in 4300 gram 
water/resin*.

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:
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MORTEL AANMAKEN
• Schud de pigmentoplossing goed zodat het pigment 

gelijkmatig is verdeeld. Doe je dit niet dan kunnen er 
kleurverschillen in je werk ontstaan.

• Weeg de juiste hoeveelheid pigmentoplossing en mortel 
afzonderlijk van elkaar af. Meng nooit in één keer de hele 
zak maar kies voor een hoeveelheid die je makkelijk kunt 
verwerken.

• Voeg aan de pigmentoplossing de mortel toe.

MENGVERHOUDING MORTEL (basisrecept):
½ kg mortel: 108 gram pigmentoplossing

1 kg mortel: 215 gram pigmentoplossing

2 kg mortel: 430 gram pigmentoplossing

4 kg mortel: 860 gram pigmentoplossing

Voor recept interieurvloeren lees betreffende werkinstructie.

• Meng machinaal op een hoog toerental. In de mortel zit 
hars die voor de harding van het betonstuc zorgt. Voor 
een goed resultaat moet deze hars goed vermengd zijn 
met de pigmentoplossing.

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

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

GEREEDSCHAP:
weegschaal + jerrycan (met kraantje)
+ inzetvaatjes + droge, schone emmer 
+ machinale mixer

MIXTIJD:
3,5 minuut

Let op: de hoeveelheid materiaal per m² is de 
hoeveelheid voor de hele afwerking. 
Het betonstuc breng je aan in twee of drie lagen, 

nooit in één laag. Wanneer je in twee lagen werkt, deel je 
de hoeveelheid mortel per m² door twee voor de juiste 
hoeveelheid per laag. Werk je in drie lagen dan deel je 
door drie. Ons advies is om in drie dunne lagen te 
werken.

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:
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STAP 3: 
AANBRENGEN BETONSTUC

Het betonstuc breng je in twee of drie lagen aan. 
Ons advies is om te werken in drie dunne lagen.
Te dikke lagen kunnen resulteren in haarscheurtjes in het 
stucwerk. De derde laag kun je nat in nat aanbrengen in de 
tweede laag voor een vlakker, glad eindresultaat. Het beste 
is om het oppervlak vlak te pleisteren, in plaats van vlak te 
schuren.

• Naden eventueel in de eerste laag voorzien van wapeningsgaas.

• Gebruik in totaal ongeveer 2 kg droge mortel per m² 
(opgebouwd in 2 of drie lagen).

• De maximale laagdikte per laag is 1 mm.

• Wanneer de voorgaande laag, na ongeveer 40 minuten bij 20˚C 
droog is (bij opbouw in drie dunne lagen en afhankelijk van de 
omgevingsfactoren), de volgende laag aanbrengen. Bij opbouw 
in twee lagen houd je een langere droogtijd aan.

• Als de laatste laag begint te drogen, het betonstuc droog* 
afpleisteren voor een goede dichting. Gebruik bij lichte kleuren 
een kunststof spaan om metaal-smet te voorkomen.

• Laat het betonstuc drogen bij kamertemperatuur. Bij een vocht-
percentage van 2% of minder kun je impregneren. Meestal al na 
1 dag. Na 3 dagen droogtijd bij kamertemperatuur zit je aan de 
veilige kant.

GEREEDSCHAP:
Voor het aanbrengen:
troffel + voegbord + Comfort Profile / Frans spack-
mes

Voor het pleisteren:
Japanse spaan / Frans spackmes / Comfort Profile / 
dunne kunststof spaan (voor een egaal resultaat en bij 
lichte kleuren)

VERWERKINGSTIJD:
45 tot 60 minuten

DROOGTIJD:
1-3 dagen bij 20˚C

*Let op: Voeg je tijdens het pleisteren vocht toe, 
dan zorgt dit voor een verkleuring van het betonstuc.

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

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:
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Let op: Zorg voor verzadiging van het betonstuc 
maar pas op voor overmatig aanbrengen, dit kan 
lelijke plekken veroorzaken en zorgen voor een 

verminderde bescherming van het betonstuc.

STAP 4:
IMPREGNEREN
Wanneer het betonstuc droog is (bij een vochtpercentage 
van 2% of minder) kan het werk geïmpregneerd worden.

• Schud de verpakking voor elk gebruik.

• Verticale oppervlakken krijgen twee lagen, horizontale 
vlakken en douchewanden krijgen drie lagen. Het is 
belangrijk dat het betonstuc compleet verzadigd is met 
impregneer. 

• De eerste laag wordt makkelijk door de ondergrond opge-
nomen, waardoor je de tweede laag bijna meteen na de 
eerste kunt aanbrengen.

GEREEDSCHAP:
roller / kwast / verfspuit

DROOGTIJD:
24 uur bij 20˚C (de impregneer blijft
glanzend en iets plakkerig)

 standaard 2-componenten
 1-component sealer

samenstelling: acryl polyurethaan
 op waterbasis op waterbasis

afwerking: zijdeglans zijdemat

voor gebruik: binnen & buiten binnen

vlekbestendig:  

slijtvast:  

gebruiksgemak:  

Voor badkamervloeren adviseren we onze oplosmiddelvrije 
2-componentensealer. Deze 2-componentensealer is harder 
dan de standaardsealer.

Kijk voor extra sterke sealer (o.a. voor aanrechtbladen) en 
sealer exterieur (voor buitenprojecten) op verbauwebshop.nl

SEALERS:

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:
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STAP 5:
SEALEN
Wanneer de impregneerlaag 24 uur heeft gedroogd, kan het 
werk geseald worden.

Standaardsealer (1-component)
• 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 
je de volgende laag kunt aanbrengen.

• Wanneer tussen de arbeidsgangen meer dan 48 uur zit, het 
oppervlakte heel licht opschuren met korrel 240 of fijner.

2-componentensealer (oplosmiddelvrij)
• Voordat je de twee componenten met elkaar mengt, mix je alleen 

component A. Zorg ervoor dat de matdelen uit de verpakking 
goed van de onder- en zijkant worden geschraapt en vermengd 
met de rest van component A tot een homogene massa.

• Mix 4 delen A met 1 deel B (op basis van gewicht) ongeveer 3 
minuten in een schoon blik of inzetvaatje zonder dat er lucht 
ingeslagen wordt.

• Laat 10 minuten rusten voor aanbrengen. 

• Aanbrengen met een roller geschikt voor 2-componentenlak. 

• Laat 4 uur drogen voor het aanbrengen van de volgende laag.

• Wanneer tussen de arbeidsgangen meer dan 48 uur zit, het 
oppervlakte heel licht opschuren met korrel 240 of fijner.

GEREEDSCHAP:
kwast / roller om op te zetten + droge roller om uit 
te rollen (bij 2-componentensealer altijd rollers gebrui-
ken voor 2-componentenmateriaal) / verfspuit

DROOGTIJD:
Tussen de arbeidsgangen:
• Standaard sealer 1 à 2 uur
• 2-componentensealer ongeveer 4 uur

Laatste laag: 
Stofdroog 4 uur bij 20˚C

BELASTEN OPPERVLAK:
• Het oppervlakte is na 48 uur 
 normaal te belasten bij droging 
 bij kamertemperatuur.
• Doucheruimtes na 96 uur.
• De eindsterkte wordt 
 bereikt na 7 dagen.

Let op: Verticale oppervlakken krijgen twee lagen 
sealer, horizontale vlakken en douchewanden 
altijd drie lagen. 

Materiaal, gereedschap, tips & tricks:
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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, veiligheidsbril en mondkapje. 

AANVULLENDE INFORMATIE
VERBRUIK
Gemiddeld 2 kg droge mortel per m²

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 daarom zĳn we daarvoor 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, tips & tricks:
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Gedrukt op 100% recycled papier.


