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geen enkele wijze aansprakelijk. Het effect van het stucwerk is sterk afhankelijk van de gelijkmatigheid van de ondergrond, ervaring, voorbereiding en 
luchtvochtigheid en temperatuur tijdens het aanbrengen.  
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PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
VERBAU-betonstuc kant&klaar 
 
Stucpasta op kleur. Op basis van cement, kwarts en hars. Voor vetbestendig en waterproof stucwerk 
met een betonlook. Geschikt voor vloeren, wanden, badkamers keukens en meubels.  
 
Extreme hechting, uitstekende verwerkbaarheid en ultieme hardheid door de combinatie van 
innovatieve harsen.  
 
Verkrijgbaar in 2 korrelgroottes en 10 basiskleuren. Kleur op maat mogelijk.  
 
 
TOEPASSING 
 
Ultradunne afwerklaag van vloeren, wanden en meubels, ook in natte ruimtes. Kan worden toegepast 
op bijna elke, niet werkende, stabiele ondergrond. 
 

• Vloeren: als afwerklaag van beton, epoxy, zandcement, anhydriet en droogbouwconstructies 
• Wanden: als afwerklaag van (cementgebonden) stucwerk 
• Meubels: als afwerklaag van beton en stootvast plaatmateriaal zoals watervast verlijmd 

multiplex 
• Voor toepassingen binnen en buiten 

 
Geschikt als afwerking en decoratie van verticale en horizontale oppervlakken van commerciële en 
residentiële ruimtes zoals winkels, kantoren, restaurants, expositieruimtes, woonhuizen, etc. Vloeren, 
meubilair, planken, werkbladen. Badkamers en keukens. 
 
Dit systeem is geschikt voor vloeren met vloerverwarming waarvan de installatie correct is 
uitgevoerd. Dit geldt ook voor het adequaat aanbrengen en wapenen van de ondergrond 
(bijvoorbeeld stucwerk, dekvloer) waarover het betonstuc wordt aangebracht, zodat hierin geen 
problemen kunnen ontstaan die overslaan op de afwerklaag. 
 
 
VOORDELEN 
 

• Klaar voor gebruik  
• Bestand tegen water, vet en olie 
• Goede vloeiing en verwerkbaarheid 
• Slijtvast 
• Hoge mechanische weerstand, spanning overbruggend 
• Bestand tegen UV-straling 
• Eenvoudig schoon te maken 
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VERWERKING 
 

• Klaar voor gebruik (naar wens iets te verdunnen met schoon water) 
• Mechanisch mixen tot een compleet homogene pasta  
• Aanbrengen in 2 dunne lagen, met voldoende laagdikte om het oppervlak volledig te 

bedekken 
• Pleisteren met een rvs- of kunststof spaan met lichte druk onder een hoek van 45°  

 
Tekening, structuur en slijtvastheid van het eindresultaat is op basis van korrelgrootte, keuze van 
gereedschap en vakmanschap aan te passen aan de wens van de eindgebruiker. 
Verwerkbaarheid is afhankelijk van dikte van de pasta, temperatuur en luchtvochtigheid. 
 
 
VERBRUIK 
 
Laag 1: 800-1.000 gram/m2 (grof)  
Laag 2: 400-700 gram/m2 (fijn) 
 
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond (structuur en zuiging), eventuele verdunning, 
spaandruk, temperatuur, luchtvochtigheid en ervaring.  
 
 
BEWAREN 
 
Tot 12 maanden na fabrieksdatum in originele en gesloten verpakking. Bewaren op een donkere, 
vocht- en vorstvrije plek. Restanten afdekken met folie of vetvrij papier. 
 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Dit product bevat cement. Vermijd contact met ogen, huid en het inademen van de stof. 
Draag altijd geschikte werkkleding: handschoenen, veiligheidsbril en een mondkapje.  
Buiten bereik van kinderen houden. 
Het product niet toepassen bij temperaturen onder de 5°C of boven 30°C. 
Lege verpakkingen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de geldende wettelijke 
voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
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Grof 
 
Type     Pasta 
Uiterlijk     Neutraal 
Dichtheid    1.600 kg/m3 
Hardheid    2.200 kg/m3 systeem 
Korrelgrootte     0,3 mm 
Mechanische weerstand (EN 1015-11) 
Compressie na 28 dagen   >40 N/mm2 
Flexibiliteit na 28 dagen   >12 N/mm2 
Hechting aan beton na 28 dagen  1,6N/mm2 
Maximale laagdikte   0,5 tot 1 mm per laag 
Vuurbestendigheid (EN 13501-1) A1 
Verpakking    5 kg klaar voor gebruik 

10 kg klaar voor gebruik 
20 kg klaar voor gebruik 
 

Fijn 
 
Type     Pasta 
Uiterlijk     Neutraal 
Dichtheid    1.400 kg/m3 
Hardheid    2.000 kg/m3 systeem 
Korrelgrootte     Maximaal 100 micron  
Mechanische weerstand (EN 1015-11) 
Compressie na 28 dagen   >35 N/mm2 
Flexibiliteit na 28 dagen   >10 N/mm2 
Hechting aan beton na 28 dagen  1N/mm2 
Maximale laagdikte   0,2 tot 0,5 mm per laag 
Vuurbestendigheid (EN 13501-1) A1 
Verpakking    1 kg klaar voor gebruik (in beperkt aantal kleuren) 

5 kg klaar voor gebruik 
10 kg klaar voor gebruik 
20 kg klaar voor gebruik 

 
 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
 

XI Irriterend  
 
R36 Irriterend voor de ogen. 
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen. 
R38 Irriterend voor de huid. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
 


