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WERKINSTRUCTIE 
VERBAU-BETONSTUC KANT&KLAAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJK 
 
LEES DEZE WERKINSTRUCTIE AANDACHTIG DOOR  VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT MET 
VERBAU-BETONSTUC KANT& KLAAR 
 

• Gebruik VERBAU-betonstuc niet rechtstreeks op houten vloeren en nooit op 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 temperatuur 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.  

 
VOORZORGSMAATREGELEN: DRAAG ALTIJD GESCHIKTE WERKKLEDING: HANDSCHOENEN 
& VEILIGHEIDSBRIL.  
 
DISCLAIMER: Aan de hoeveelheden en gegevens die in deze werkinstructie indicatief staan beschreven, kunnen geen rechten 
worden ontleend vanwege de sterk uiteenlopende aard van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid en toepassing. Het 
effect van het stucwerk is sterk afhankelijk van de gelijkmatigheid van de ondergrond, ervaring, voorbereiding en 
luchtvochtigheid en temperatuur tijdens het aanbrengen. Dit valt buiten onze controle en VERBAU is daarvoor daarom op geen 
enkele wijze aansprakelijk. 
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ONDERGROND, ALGEMEEN 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
VERBAU-betonstuc kan worden aangebracht op bijna elke, niet werkende, stabiele ondergrond:  

• Ons advies is te werken op cementgebonden stucwerk, Fermacell gipsvezelplaat, watervast 
verlijmd multiplex, glad beton, natuursteen, zandcement, anhydriet of epoxy.   

• Tegelondergronden eerst egaliseren met VERBAU-betonstuc basismortel. 
• Houten vloeren ontkoppelen met een zwevende vloer (estrich). 
• Het beste plaatmateriaal voor een (inloop)douche is Knauf Aquapanel of Fermacell 

Powerpanel H2O.   
• WEDI- en gipsplaat raden we af. Deze materialen hebben een te lage puntbelasting.   

 
EEN GEZONDE ONDERGROND   
Zorg voor een egale en gezonde ondergrond:  

• Stevig, stabiel, droog (niet blootgesteld aan optrekkend vocht), schoon, vet- en stofvrij.   
• Verwijder eventuele lijm- of kitresten volledig.   
• Gebruik VERBAU-betonstuc niet rechtstreeks op houten vloeren en nooit op onstabiele 

ondergronden.   
 
EGALE, SPANNINGSVRIJE ONDERGROND  
Zorg voor een ondergrond die helemaal egaal en vlak is. VERBAU-betonstuc is een dunne afwerklaag 
van maximaal 2 mm, elke oneffenheid in de ondergrond zorgt voor tekening in het eindresultaat. 
  

• Maak je een vloer met vloerverwarming? Zorg dan dat deze vooraf is opgestookt volgens het 
protocol van de fabrikant.  

• Vlak een ongelijkmatig oppervlak en bij naden de ondergrond uit met een dunne laag 
VERBAU-betonstuc basismortel, of een andere cementgebonden mortel*. Gebruik altijd 
wapeningsgaas in de egalisatielaag. 

 
*Cementgebonden mortel is stootvaster dan gips. Stootvastheid van de ondergrond is belangrijk 
omdat betonstuc slechts een dunne afwerklaag is.  
 
AANSLUITING BETONSTUC OP ANDERE MATERIALEN: KITTEN  
VERBAU-betonstuc wordt waterdicht afgewerkt. Wanneer er vocht achter komt, kan dit niet meer 
weg en kan het schade veroorzaken.  
 

• Zorg ervoor dat daar waar het 
betonstuc aansluit op een ander 
materiaal (bijvoorbeeld tegels, 
vensterbanken, parket of een wand 
van een ander materiaal) je ruimte 
hebt voor een degelijke kitvoeg.   

• Gebruik voor een mooie, strakke 
aansluiting een RVS-(tegel)profiel 
geplaatst op ongeveer 4 mm afstand 
van het andere materiaal.   

• Na het afwerken en volledig 
uitharden van de laatste sealerlaag, 
en voor ingebruikname, iedere 
aansluiting op een ander materiaal 
altijd zorgvuldig afkitten.  Op 
www.verbauwebshop.nl is kit 
verkrijgbaar in kleuren die matchen 
met ons betonstuc. 
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HET VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND 
 
WOONVLOEREN 

 
• Breng altijd eerst VERBAU-betonstuc basismortel aan, versterkt met wapeningsgaas. 
• Gebruik resin om de basismortel aan te maken in het geval van: 

o Droogbouwconstructies (estrichvloeren) 
o Vloeren met vloerverwarming 

 
 
BADKAMERS 
 
  WATERDICHTING VAN DE ONDERGROND  

• Breng op alle natte vlakken (douchewanden en vloer) een laag VERBAU-betonstuc 
basismortel met resin aan, versterkt met wapeningsgaas. 

• Zorg dat het gaas in de kimhoeken overlapt.  
 
DOUCHEVLOER   

• Zorg voor een beginsituatie met een afschot van 3 cm/m.   
• Plaats de douchedrain of –put met 10 cm afstand tot de wanden en laat de rand van de drain 

of put 1 cm boven het oppervlak uitsteken.   
• Plak dichtingsband tegen de rand van de drain of put, gebruik ruim dichtingspasta om het 

band goed en zonder lucht in de hoeken te drukken.   
• Vlak nu de douchevloer uit met een cementgebonden stucmortel (bv. Ardex A950) en zorg 

dat de vloer gelijk komt te liggen met de drain of put. Nu wordt het afschot 2 cm/m.  
• Na het drogen van de cementgebonden stuclaag breng je VERBAU-betonstuc primer aan op 

de gehele vloer.  
• Breng nu op het hele oppervlak een laag VERBAU-betonstuc basismortel met resin aan, 

versterkt met wapeningsgaas.  
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(KEUKEN)MEUBELS  
 
NIEUW MEUBEL  
Moet het (keuken)meubel nog gemaakt worden? Kies sterk, stootvast materiaal! Ons advies is 
watervast verlijmd multiplex, bij voorkeur okoumé of berkenmultiplex.  
 

• Zorg voor een stabiele, stijve constructie.  
• Frees de buitenhoeken met een radius van ca. 3 mm, zo krijgen deze makkelijker voldoende 

dekking met betonstuc.  
• Naden van eventuele stootvoegen dichtzetten met een 2-componenten houtreparatiemiddel 

(bv. Sigma Flexidur ZK).  
• Gebruik voor een aanrechtblad een opbouw- of vlakbouwspoelbak. Bij een 

onderbouwspoelbak heb je risico op beschadigingen van het stucwerk op de kwetsbare 
rand.  

• We raden je af om de spoelbak zelf met betonstuc af te werken vanwege de grote kans op 
beschadigingen van het stucwerk.  

 
 
BESTAANDE ONDERGROND  
Wil je een bestaand (keuken)meubel afwerken met VERBAU-betonstuc?  
 

• Zorg dat de ondergrond volledig vetvrij is.  
• Eventuele vetvlekken isoleer je eerst met een daarvoor geschikt product (bv. Alabastine 

vlekkencoating).  
• Verwijder voor het aanbrengen van het betonstuc alle kranen, spoelbakken  en apparatuur.  
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STAP 1: AANBRENGEN BASISMORTEL 
 
LET OP:  
 
Maak je: 
� een meubel uit glad plaatmateriaal 
� wanden die al helemaal vlak zijn (géén douchewanden) 
Dan kun je deze stap overslaan.  
 
Afhankelijk van de grootte van het oppervlak en de zuiging van het oppervlak, kan het verstandig zijn 
wel eerst te primen met VERBAU-betonstuc primer. Wij raden je dat aan voor zuigende 
ondergronden en grote oppervlakken (vanaf 3m2). 
 
VERBAU-betonstuc basismortel (aangemaakt met resin*), altijd versterkt met wapeningsgaas, 
gebruik je om de perfecte ondergrond te creëren voor VERBAU-betonstuc kant&klaar en om 
tegel- en andere ongelijkmatige ondergronden te egaliseren. 
 
*Plus de basismortel op met de speciale resin bij douchewanden, -vloeren en andere natte 
oppervlakken, vloeren met vloerverwarming en droogbouwvloeren. 
 

• Breng VERBAU-betonstuc primer in 1 laag aan  met kwast, verfspuit of roller (bij sterk 
zuigende ondergronden aanbrengen in 2 lagen).   

• Laat 3 uur drogen bij 20°C.   
• Maak een legplan voor het wapeningsgaas. Laat het gaas steeds ongeveer 10 cm 

overlappen. Knip het wapeningsgaas op maat en nummer de stukken om het jezelf tijdens 
het aanbrengen van de basismortel makkelijk te maken. 

• Nat oppervlak, droogbouwvloer of vloer met vloerverwarming? Gebruik resin om de 
basismortel mee aan te maken. Verdun de resin volgens de instructie op de verpakking. 

• Mix VERBAU-betonstuc basismortel volgens de mengverhouding op het etiket.  
• Werk in stroken van ongeveer 1 meter breed (de breedte van het gaas) en breng een dunne 

laag mortel aan waarin je het gaas zo glad mogelijk drukt. 
• Breng een 2e laagje mortel dun aan en pleister het oppervlak zo glad mogelijk. 
• Ga door met de volgende strook van 1 meter en laat het gaas ongeveer 10 cm overlappen. 
• Zie of voel je na droging het gaas nog? Breng dan een 3e laagje mortel aan. 
• Laat goed drogen voor je VERBAU-betonstuc kant&klaar aanbrengt.  
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STAP 2: AANBRENGEN BETONSTUC KANT&KLAAR 
 
FIJN OF GROF? 
 
Fijne afwerking 
Het makkelijkst is om de 1e laag aan te brengen met een grove korrel en in de 2e laag te werken met 
een fijne korrel voor een gladde afwerking (fijn in grof). Zo krijg je niet alleen voldoende dekking maar 
ook een harder, extra slijtvast oppervlak. VERBAU-betonstuc kant&klaar voordeelsets zijn op deze 
manier opgebouwd. 
 
Grove afwerking 
Wil je een eindresultaat met een grovere korrel? Werk dan grof in grof.  
 
 
Wanneer de ondergrond vlak, egaal, schoon en droog (<4%) is, kun je VERBAU-betonstuc 
kant&klaar aanbrengen. Dit doe je in 2 lagen, nat-in-nat. Werk het stucwerk vlak voor vlak af. 
 
OPZETTEN & PLEISTEREN 
 

• Mix de massa in de emmer tot een egaal mengsel. 
• Zet de eerste laag dun op met een Comfort Profile of Frans spackmes.  
• Laat voldoende aantrekken*. Bij 20 ̊C ongeveer 15 minuten.  
• Breng de 2e laag dun op. 
• Laat opnieuw aantrekken.  
• Als de laatste laag begint te drogen, pleister je het betonstuc met een dunne spaan voor een 

goede dichting. Gebruik een Japanse pleisterspaan of Frans spackmes voor een mooie 
tekening, of een flexibele kunststof spaan wanneer je een rustige uitstraling wilt.  

• Gebruik bij lichte kleuren een flexibele kunststof spaan om metaal-smet in het betonstuc te 
voorkomen.  

 
* Wanneer het betonstuc voldoende is aangetrokken voelt het betonstuc minder zacht. Er moeten 
echter nog geen zichtbare droge plekken ontstaan, dan ben je te laat. Je bent te vroeg wanneer je bij 
het aanbrengen van laag 2 de eerdere laag opentrekt. Oefen dit eerst in een proefstuk.  
 
 
SCHUREN OF POLIJSTEN 
 
VERBAU-betonstuc is zo samengesteld dat je het goed glad kunt pleisteren.  Schuren is daarom niet 
nodig en raden we zelfs af omdat het krassen veroorzaakt en bindmiddel weghaalt. Voor een gladder 
oppervlak kun je het betonstuc wel polijsten. Gebruik daarvoor na droging een roterende 
schuurmachine met korrel 320. Met deze fijne korrel haal je geen bindmiddel weg. Let op: polijsten 
zorgt er ook voor dat de tekening in je betonstuc rustiger wordt.  
 
 
DROGEN  
 
Laat het betonstuc drogen. Bij een vochtpercentage van 2% of minder kun je sealen.  Bij 20 ̊C is dit 
meestal al na 1 dag. Na 3 dagen droogtijd zit je aan de veilige kant. Twijfel je? Meet het vochtgehalte 
dan met een vochtmeter. 
 
Droogtijden zijn sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie  en ondergrond.  
Dek of plak het werk tijdens het drogen niet af! Dit zorgt voor een ongelijkmatige droging en kan 
lelijke plekken veroorzaken.  
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STAP 3: SEALEN 
 
Wanneer de stuclaag droog is (£ 2%), kun je de afwerklagen aanbrengen. VERBAU-betonstuc 
sealer op waterbasis zorgt voor een duurzame bescherming van je betonstuc en een makkelijk 
schoon te houden oppervlak.  
 
AANMAKEN 

• Schud de verpakking van component A voor elk gebruik.   
• Weeg de juiste hoeveelheid component A en component B af in een schoon blik of 

inzetvaatje.  
• Mix component A met component B, verdund met water (zie instructies op de verpakking) 

ongeveer 3 minuten in een schoon blik of inzetvaatje. Gebruik hiervoor altijd een machinale 
mixer.   

• Giet de aangemaakte sealer over in een schone verfemmer. 
 
AANBRENGEN 

• Aanbrengen met een verfspuit of roller geschikt voor 2-componentenlak.  
• Breng dun aan in meerdere lagen met 24 uur tijd tussen de lagen.  
• Wanneer tussen de arbeidsgangen meer dan 48 uur zit, het oppervlak licht matteren 

(opschuren). 
  
AANTAL LAGEN  

• Natte vloeren en wanden en keukenmeubels: 3 lagen   
• Overige oppervlakken: 2 lagen 
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INGEBRUIKNAME 
 
BELASTEN OPPERVLAK  
Na de laatste sealerlaag, bij 20°C:  

• Na 3 dagen drogen voorzichtig belastbaar.  
• Natte vlakken na 7 dagen.  
• De eindsterkte van de sealer wordt bereikt na 28 dagen.  

 
KITTEN  
Zorg voor ingebruikname van de afgewerkte vlakken voor een degelijke kitvoeg op alle plekken waar 
het betonstuc overgaat in een ander materiaal en bij aansluitingen van kranen en andere 
bevestigingen.  
 
 
ONDERHOUD 
 
VOORKOM PROBLEMEN  
Producten als bleekmiddel, haarverf en nagellakremover kunnen de toplaag aantasten. Bewaar en 
gebruik deze middelen uit de buurt van betonstuc.   
 
REINIGEN   
Reinig het afgewerkte oppervlak regelmatig met een zachte doek en een sopje van groene zeep of 
milde allesreiniger.  Antikal, chloor en andere agressieve schoonmaakproducten tasten de toplaag 
aan. Gebruik ze daarom liever niet, maar spoel ze in ieder geval grondig na.   
 
BESCHADIGINGEN  
Werk beschadigingen in de sealerlaag zo snel mogelijk bij.  
 
EEN NIEUWE LAAG SEALER?  
Afhankelijk van je gebruik, onderhoud en bijvoorbeeld het kalkgehalte in het water, zul je het 
oppervlak na verloop van tijd opnieuw moeten sealen.  
 
SEALER BIJWERKEN  OF EEN NIEUWE LAAG AANBRENGEN  

• Maak het oppervlak vetvrij met een geschikt reinigingsmiddel (Bijvoorbeeld St. Marc).  
• Schuur het oppervlak licht op met korrel 320.  
• Maak het oppervlak stofvrij.  
• Werk daarna afhankelijk van de omvang van de beschadiging of gebruikssporen de 

sealerlaag plaatselijk of helemaal bij met één of meerdere lagen sealer.  
 
 
 


