
www.verbauwebshop.nl

BĲVOORBEELD: KEUKENWANDEN, HAARDOMBOUW,
MEUBELS EN WANDEN IN WOON- EN SLAAPKAMERS.

WERKINSTRUCTIE IN 5 STAPPEN

BASIS

LEES EERST DEZE

WERKINSTRUCTIE

HELEMAAL DOOR

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT

MET VERBAU-BETONSTUC



Heb je na het lezen van deze

werkinstructie nog vragen over de 

verwerking van ons betonstuc?

Bel ons of kom langs in onze

toonkamer-werkplaats-winkel.

Of schrĳf je in voor een workshop.

We helpen je graag!

 Gebruik VERBAU-betonstuc niet op 
houten vloeren en onstabiele ondergronden.

 Werk niet in direct zonlicht of in de 
wind. Bij werk buiten: niet aanbrengen bij 
risico op vorst of regen.

 Temperatuur en luchtvochtigheid zijn 
sterk van invloed op de verwerking van 
VERBAU-betonstuc. Deze werkinstructie 
geeft richtlijnen voor het verwerken bij een 
omgevingstemperatuur van 20°C. 

 Verwerk VERBAU-betonstuc alleen bij 
een omgevingstemperatuur tussen de 
10°C en 25°C. De temperatuur van de 
ondergrond moet minstens 10°C zijn. Niet 
verwerken bij extreem warm of koud weer!

 Maak een proefstuk zodat je bekend 
raakt met de werking van de mortel en de 
verwerkingstijd ervan in jouw specifieke 
situatie.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF:
Lees deze werkinstructie aandachtig en helemaal door
voor je aan de slag gaat met VERBAU-betonstuc.

 Pleister/film bij een ongelijkmatig 
oppervlak en bij naden de ondergrond glad 
met een dunne laag Ardex A950 of andere 
(sneldrogende) cementgebonden* stucmortel. 

*Cementgebonden mortel is stootvaster dan 
gips. Stootvastheid van de ondergrond is 
belangrijk omdat betonstuc slechts een dunne 
afwerklaag is. Werk je toch liever met gips? 
Gebruik dan Gyproc Unique WR.

SOORTEN ONDERGRONDEN
 VERBAU-betonstuc kan worden 
aangebracht op bijna elke, niet werkende, 
stabiele ondergrond: beton, anhydriet, 
gips, betonblokken, plaatmateriaal, tegels, 
aardewerk en alle soorten dekvloeren.

 Gebruik VERBAU-betonstuc niet op 
houten vloeren en onstabiele ondergronden.

 Beste materiaal voor meubels.

EGALE, SPANNINGSVRIJE
ONDERGROND
 Zorg voor een ondergrond die helemaal 
egaal en vlak is. VERBAU-betonstuc is een 
zeer dunne afwerklaag van slechts enkele 
millimeters, elke oneffenheid in de onder-
grond zorgt voor tekening in het eindresultaat.

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

LET OP

VOORZORGSMAATREGELEN:
Draag altijd geschikte werkkleding: 
handschoenen, veiligheidsbril en een mondkapje.

DISCLAIMER: Aan de hoeveelheden en gegevens die in deze werkinstructie indicatief staan beschreven, kunnen geen rechten worden ontleend vanwege de sterk uiteenlopende aard van 
zowel de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid als toepassing. Dit valt buiten onze controle en VERBAU is daarvoor daarom op geen enkele wĳze aansprakelĳk. Het effect van het 
stucwerk is sterk afhankelĳk van de gelĳkmatigheid van de ondergrond en ervaring, voorbereiding en luchtvochtigheid en temperatuur tĳdens het aanbrengen.

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.

AANSLUITING BETONSTUC OP 
ANDERE MATERIALEN: KITTEN
 Zorg ervoor dat daar waar het beton-
stuc aansluit op een ander materiaal 
(bijvoorbeeld tegels, badrand, vensterbanken, 
parket of een wand van een ander materiaal) je 
ruimte hebt voor een degelijke kitvoeg. 
Betonstuc wordt aan de bovenzijde 
waterdicht afgewerkt, maar wanneer er 
vocht achter komt, kan dit niet meer weg 
en zorgt het voor lelijke plekken. 

 Gebruik voor een mooie, strakke 
aansluiting op een ander materiaal een 
rvs-(tegel)profiel ongeveer 4mm van het 
andere materiaal.

 Na het afwerken van het betonstuc en 
voor de ingebruikname de aansluiting op 
een ander materiaal altijd zorgvuldig 
afkitten. In onze webshop vind je siliconen-
kitten van PCI in grijs- en natuursteentin-
ten die prima matchen met onze kleuren 
betonstuc.
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STAP 1  PRIMEN
Voor een goede hechting
van het betonstuc op de
ondergrond, breng je
VERBAU-betonstuc
primer* aan.

 Bij normaal zuigende, harde onder-
gronden: onverdund, in 1 laag.

 Bij poreuze, zuigende ondergronden: 
25% verdund met water, in 2 lagen.

 Laat 3 uur drogen bij 20°C.

*Over een ondergrond van dichtingspasta is het 
niet nodig om (opnieuw) primer aan te brengen.

 Gereedschap: kwast / vachtroller

 Droogtijd: 3 uur bij 20°C

VOORBEREIDINGEN

ACHTER DE RUG?

Materiaal & gereedschap: verbauwebshop.nl

DAN PAS KUN JEAAN DE SLAG METVERBAU-BETONSTUC

Je ondergrond is mooi egaal, vlak en droog?

Zorg er bĳ elke stap steeds voor dat de 
ondergrond droog, vet- en stofvrĳ is!



natte ruimtes: resin natte ruimtes. Deze 
zorgt voor een verwerkingstijd tot 2 uur bij 
20°C.

PIGMENTOPLOSSING
AANMAKEN EN BEWAREN
 Maak het pigment in poedervorm 
meteen na aanschaf aan met water/resin 
zodat de pigmenten goed kunnen oplossen.

 Aanmaken en bewaren van de pigment-
oplossing gaat eenvoudig in een jerrycan. 
Op verbauwebshop.nl vind je jerrycans en 
handige kraantjes om de pigmentoplossing 
mee af te tappen.

DE BASIS VAN DE
PIGMENTOPLOSSING

WATERBASIS
Pigment opgelost in water zorgt voor de 
minst slijtvaste afwerking van betonstuc. 
Ook heb je met water de kortste verwer-
kingstijd: ongeveer 40 minuten bij 20°C. 

Aanlengen van de mortel tijdens het 
verwerken is niet mogelijk met een 
oplossing op waterbasis.

OP BASIS VAN RESIN: HOOG-
WAARDIGE, VLOEIBARE HARS
Een pigmentoplossing op basis van resin 
(hoogwaardige, vloeibare hars) zorgt voor een 
extra slijtvaste afwerking en een langere 
verwerkingstijd. Bovendien is het mogelijk 
tijdens het verwerken de mortel extra aan 
te lengen wanneer deze sneller hard wordt 
dan je kunt werken.
 Gebruik voor een slijtvaster afwerking 
standaard resin. Deze zorgt voor een 
verwerkingstijd van ±1 uur bij 20°C.
 Gebruik voor badkamers en andere 

STAP 2  AANMAKEN PIGMENT 
EN BETONMORTEL

VERBAU-betonstuc resin wordt geleverd in jerrycans van 2,5 en 5 liter, hiermee 
heb je altijd een beetje extra resin om de mortel wat bij te mengen. Bewaar de 
overgebleven resin zonder pigment in een schone jerrycan of petfles. Hiermee kun 
je de mortel tijdens het werk aanlengen om deze (weer) beter smeerbaar te krijgen.

MENGVERHOUDING 
PIGMENT

 2 kg. mortel (try-out-kit): 
het pigment wordt als kant-en-klare 
oplossing aangeleverd, vloeistof 
toevoegen is niet meer nodig
 10 kg. mortel (½ set):
los het pigment op
in 2250 ml. water/resin 
 20 kg. mortel (hele set): 
los het pigment op
in 4500 ml. water/resin

VERWERKINGSTIJDEN

 op waterbasis:
± 40 minuten (bij 20°C).
 op resinbasis:
1 uur  (bij 20°C).
 op resinbasis natte ruimtes:
tot 2 uur (bij 20°C).

TIP



LET OP

Meng nooit in een keer alle mortel maar kies een hoeveelheid die je makkelijk in één keer kunt opzetten én pleisteren. 
Maak een proefstuk zodat je bekend raakt met de werking van de mortel en de verwerkingstijd ervan in jouw 
specifieke situatie en de hoeveelheid die jij in een keer kunt verwerken.

 Gereedschap:
weegschaal + jerrycan (met kraandop)
+ inzetvaatjes + droge, schone 
emmer + machinale mixer

 Mixtijd:
3,5 minuut

 Meng machinaal op een hoog toerental 
om de droge hars in de mortel (die zorgt 
voor het uitharden van het betonstuc) te 
activeren. 

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

 Voor een optimaal resultaat:
2 minuten mixen op vol vermogen, de 
massa 1 minuut laten rusten en dan nog 
30 seconden mixen.

MORTEL AANMAKEN
 Schud de pigmentoplossing voor elk 
gebruik goed op. Zo verdeel je steeds het 
pigment gelijkmatig over de vloeistof. Doe 
je dit niet dan kunnen er kleurverschillen in 
je werk ontstaan.

 Weeg de juiste hoeveelheid pigmentop-
lossing en mortel afzonderlijk van elkaar 
af. Gebruik hiervoor altijd een weegschaal.

 VERBAU-betonstuc verwerk je in 3 lagen. 
Per laag, gebruik je ongeveer 650 gram 
droge mortel, per m². 
In totaal gebruik je dus 2 kg droge mortel 
per m². Dit is de hoeveelheid voor de hele 
afwerking. 

 Meng nooit in één keer alle mortel 
maar kies een hoeveelheid die je makkelijk 
in één keer kunt opzetten én pleisteren.
 Met een pigmentoplossing op water-
basis heb je ongeveer 40 minuten verwer-
kingstijd (bij 20°C).
 Met resin 1 uur (bij 20°C).
 Met resin natte ruimtes tot 2 uur (bij 20°C).

 Voeg aan de pigmentoplossing de 
mortel toe en niet andersom.

MENGVERHOUDING 
MORTEL (BASISRECEPT)

 ½ kg. mortel: 
112 gram pigmentoplossing
 1 kg. mortel: 
225 gram pigmentoplossing
 2 kg. mortel: 
450 gram pigmentoplossing
 4 kg. mortel: 
900 gram pigmentoplossing

Voor vloeren: voeg tijdens het 
mixen met de mortel wat extra 
resin (zonder pigment) toe, zodat 
de mortel wat beter vloeit.

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl



LAAG 1: 
 Zet het betonmortel dun op met een 
Comfort Profile of Frans spackmes.

 Laat iets drogen.

 Na het aantrekken van de mortel het 
betonstuc glad pleisteren.

 Laat de mortel goed drogen.

 Is de eerste laag na droging niet 
helemaal vlak? Zie of voel je nog aanzetten 
of onregelmatigheden, bijvoorbeeld vanwege 
gaas en dichtingsband in de ondergrond? 
Schuur deze dan vlak met een korrel 80 of 
120 voordat je laag 2 en 3 aanbrengt.  

 Breng laag 3 dun op en laat opnieuw 
aantrekken.

 Als de laatste laag begint te drogen, 
pleister je het betonstuc met een dunne 
spaan voor een goede dichting.

STAP 3  AANBRENGEN BETONSTUC
 VERBAU-betonstuc breng je aan in
3 dunne lagen. Per laag, per m², gebruik je 
ongeveer 815 gram aangemaakte mortel.

 De maximale laagdikte per laag is 1mm.

 Wanneer je de mortel te dik aanbrengt, 
kunnen tijdens het drogen haarscheurtjes 
ontstaan in het betonstuc.

LAAG 2 & 3 (NAT IN NAT): 
 Zet laag 2 dun op.

 Laat voldoende aantrekken. 

Wanneer het betonstuc voldoende 
is aangetrokken voelt het betonstuc 
minder zacht maar er moeten nog 
geen zichtbare droge plekken 
ontstaan, dan ben je te laat.

Je bent te vroeg wanneer je bij het 
aanbrengen van laag 3, de eerdere 
lagen opentrekt. 

Oefen dit eerst in een proefstuk.

 Laat het betonstuc drogen. 

 Bij een vochtpercentage van 2% of 
minder kun je impregneren.
Bij 20°C meestal al na 1 dag. Na 3 dagen 
droogtijd zit je aan de veilige kant. 
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LET OP

Voeg bij het pleisteren géén water toe, dit zorgt voor een verkleuring 
van het betonstuc. Gebruik bij lichte kleuren een flexibele kunststof 
spaan om metaal-smet in het betonstuc te voorkomen.

LET OP

Dek of plak het werk tijdens het drogen niet af.
Dit zorgt voor een ongelijkmatige droging
en kan lelijke plekken veroorzaken.

 VERBAU-betonstuc breng je aan in
3 dunne lagen. Per laag, per m², gebruik je 
ongeveer 815 gram aangemaakte mortel.

 De maximale laagdikte per laag is 1mm.

 Wanneer je de mortel te dik aanbrengt, 
kunnen tijdens het drogen haarscheurtjes 
ontstaan in het betonstuc.

LAAG 2 & 3 (NAT IN NAT): 
 Zet laag 2 dun op.

 Laat voldoende aantrekken. 

GEREEDSCHAP

 Voor het aanbrengen: 
voegbord + troffel + Comfort 
Profile / Frans spackmes

 Voor het pleisteren: 
Japanse spaan / Frans spackmes
/ Comfort Profile / flexibele 
kunststof spaan (voor een rustige 
tekening én bij lichte kleuren) 

VERWERKINGSTIJD

 met een pigmentoplossing
op waterbasis:
40 minuten  (bij 20°C).

 met een pigmentoplossing
op basis van resin:
1 uur (bij 20°C).

 met een pigmentoplossing
op basis van resin natte ruimtes:
Tot 2 uur (bij 20°C).

 Laat het betonstuc drogen. 

 Bij een vochtpercentage van 2% of 
minder kun je impregneren.
Bij 20°C meestal al na 1 dag. Na 3 dagen 
droogtijd zit je aan de veilige kant. 

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl



 Wanneer het betonstuc droog is 
(vochtpercentage ≤2%) kun je impregneren.

 Schud de verpakking voor elk gebruik.

 Bij een pigmentoplossing op basis van 
resin natte ruimtes is voor alle oppervlak-
ken 1 laag impregneer voldoende.

STAP 4  IMPREGNEREN
GEREEDSCHAP

 roller / kwast / verfspuit

DROOGTIJD

 24 uur (bij 20°C).
De impregneer blijft glanzend en 
kan iets plakkerig aanvoelen. Dit is 
normaal.

 Het is belangrijk dat het betonstuc 
verzadigd is met impregneer maar deze 
niet overvloedig wordt aangebracht.

 Breng de impregneer aan met een 
roller, kwast (pas op dat er geen haren in de 
impregneerlaag achterblijven) of –als je daar 
ervaring mee hebt– met een verfspuit.

 Laat de impregneer 24 uur op sterkte 
komen voordat je begint met sealen.



STAP 5  SEALEN

SEALERS: standaard, 1-component 2-componenten, op waterbasis 2-componenten ++, oplosmiddelhoudend

Samenstelling Acryl, op waterbasis Polyurethaan, op waterbasis Polyurethaan, oplosmiddelhoudend

Afwerking Zijdeglans Ultramat Mat

Vlekbestendig     

Slijtvast    

Gebruiksgemak
bij aanbrengen    

Gebruik voor Alleen voor wandafwerking Vloeren, wanden, trappen, meubels Keukenbladen, badkamervloeren

LET OP!

Verticale oppervlakken krijgen 2 lagen sealer.
Horizontale en ‘natte’ vlakken krijgen altijd 3 lagen sealer!

 Wanneer de impregneerlaag 24 uur heeft 
gedroogd, kan het betonstuc worden geseald.

 Verticale oppervlakken krijgen 2 lagen sealer, 
horizontale en ‘natte’ vlakken altijd 3 lagen.

 Kies de juiste sealer
op basis van onderstaande tabel:

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl



DROOGTIJD 

 Tussen de arbeidsgangen:
1 à 2 uur (bij 20°C).

 Laatste laag, stofdroog:
4 uur (bij 20°C).

 De eindsterkte van de sealer 
wordt bereikt na 7 dagen (bij 20°C).

SEALER:

STANDAARD 
(1-COMPONENT)

 Sealer goed doorroeren voor gebruik.

 Aanbrengen met kwast (pas op dat er 
geen haren in de sealerlaag achterblijven), met 
een verfspuit –alleen als je daar ervaring 
mee hebt- of met een roller en uitrollen 
met een drogere (grotere) roller.

 De voorgaande laag moet droog zijn 
voordat je de volgende laag aan kunt 
brengen.

 Wanneer tussen de arbeidsgangen 
meer dan 48 uur zit, het oppervlak licht 
opschuren met een schuurpad of met 
korrel 240 of fijner.

GEREEDSCHAP

 kwast / roller om op te zetten
+ droge roller om uit te rollen
/ verfspuit + inzetvaatjes

LET OP!

Standaard sealer is alleen geschikt voor wandafwerking!
Verticale oppervlakken krijgen 2 lagen sealer.



SEALER:

2-COMPONENTEN
OP WATERBASIS

AANMAKEN VAN DE SEALER:
 Schud de verpakking van component A 
voor elk gebruik.

 Mix (met een machinale mixer) 8 delen A 
met 1 deel B (op basis van gewicht) ongeveer 
3 minuten in een schoon blik of inzetvaatje.

 De temperatuur van de gemixte sealer moet 
tijdens het aanbrengen minimaal 15°C zijn.

AANBRENGEN VAN DE SEALER:
 Aanbrengen met een kwast of roller 
geschikt voor 2-componentenlak. 

 Breng dun aan met ongeveer 6 uur tijd 
tussen de lagen.

 Wanneer tussen de arbeidsgangen 
meer dan 48 uur zit, het oppervlakte licht 
matteren (gebruik een schuurpad of schuurpa-
pier korrel 320 of fijner).

DROOGTIJD 

 Tussen de arbeidsgangen:
6 uur (bij 20°C).

 Laatste laag, stofdroog:
1 tot 4 uur (bij 20°C).

 Voorzichtig te belasten: 
Na 48 uur (bij 20°C). 

 Doucheruimtes: 
Na 96 uur (bij 20°C).

 De eindsterkte van de sealer 
wordt bereikt na 7 dagen (bij 20°C).

GEREEDSCHAP

 kwast / roller* om op te zetten
+ droge roller* om uit te rollen
/ verfspuit  + mixer + inzetvaatjes

*bij 2-componentensealers altijd rollers 
gebruiken die specifiek geschikt zijn 
voor 2-componentenmateriaal.

LET OP!

Verticale oppervlakken krijgen 2 lagen sealer.
Horizontale en ‘natte’ vlakken krijgen altijd 3 lagen sealer!

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl



SEALER:

2-COMPONENTEN ++
OPLOSMIDDELHOUDEND

AANMAKEN VAN DE SEALER:
 Mix eerst 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 7 delen component A met 4 delen 
component B (op basis van gewicht) onge-
veer 3 minuten in een schoon blik of 
inzetvaatje zonder dat er lucht
ingeslagen wordt.

 Laat 5 minuten rusten voor het  
aanbrengen.
 
AANBRENGEN VAN DE SEALER:
 Breng de sealer in een wat dikkere laag 
aan met een roller geschikt voor 
2-componentenlak, met ongeveer 2 uur tijd 
tussen de lagen. 

LET OP!

Verticale oppervlakken krijgen 2 lagen sealer.
Horizontale en ‘natte’ vlakken krijgen altijd 3 lagen sealer!

DROOGTIJD 

 Tussen de arbeidsgangen:
2 uur (bij 20°C).

 Laatste laag, stofdroog:
1 uur (bij 20°C).

 Voorzichtig te belasten: 
Na 48 uur (bij 20°C). 

 Doucheruimtes: 
Na 96 uur (bij 20°C).

 De eindsterkte van de sealer 
wordt bereikt na 7 dagen (bij 20°C).

GEREEDSCHAP

 kwast / roller* om op te zetten
+ droge roller* om uit te rollen
/ verfspuit  + mixer + inzetvaatjes

*bij 2-componentensealers altijd rollers 
gebruiken die specifiek geschikt zijn 
voor 2-componentenmateriaal.



LET OP

Zorg voor de ingebruikname van de afgewerkte ruimte voor een 
degelijke kitvoeg op alle plekken waar het betonstuc overgaat in een 
ander materiaal en bij aansluitingen van kranen en andere montages.

BELASTEN OPPERVLAK, BIJ 20°C:

 Het betonstuc is na 48 uur voorzichtig te belasten.

 Doucheruimtes na 96 uur.

 De eindsterkte van de sealer wordt bereikt na 7 dagen.

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl



Gasthuisstraat 10
5301 CC Zaltbommel

Nederland

+31 (0) 418 84 22 25
post@verbau.nl

Heb je na het lezen van deze

werkinstructie nog vragen over de

verwerking van VERBAU-betonstuc?

Bel ons. Kom langs in onze

toonkamer-werkplaats-winkel.

Of schrĳf je in voor een workshop.

We delen onze vakkennis graag!

Meer doen met VERBAU-betonstuc?
Lees ook onze andere werkinstructies:

 Badkamers

 Keukenbladen

 Interieurvloeren

Je vindt alle werkinstructies op: www.verbauwebshop.nl 

Materiaal, gereedschap, workshops, tips & tricks: www.verbauwebshop.nl


