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...KLAAR?
       Deel je eindresultaat 

Knauf StucBeton
Een introductie voor je aan de slag gaat 

Wat goed dat je met  
Knauf StucBeton aan de 
slag gaat. Hiermee kies  
je voor een makkelijk en 
snel te verwerken product 
met een gegarandeerd 
mooi eindresultaat.  
Werken met Knauf  
StucBeton heeft alleen 
maar voordelen voor  
jou als vakman. Het  
biedt je alles om in een 
handomdraai een  
state-of-the-art betonlook  
te creëren voor je klanten. 

Knauf StucBeton is een 
decoratieve afwerkings-
pleister met een minimale 
dikte. Het waterdichte, 
pasteuze product is niet 
alleen makkelijk en snel 
te verwerken, maar ook 
uitermate geschikt voor de 
natte ruimte. Door de hoge 
hechtkracht kun je Knauf 
StucBeton op diverse  
soorten ondergrond 
verwerken: watervast 
multiplex, tegels, gipsplaat, 
gipsgebonden - en cement-
gebonden ondergronden. 

De verwerking gebeurt 
handmatig in verschillende 
lagen. In dit instructie- 
boekje leggen we alle 
stappen in detail aan je  
uit. Kijk voor de meest 
recente informatie naar het 
technisch blad op onze 
website. Je kunt natuurlijk 
ook de Knauf StucBeton 
verwerkingsvideo bekijken 
en/of je inschrijven voor 
een masterclass op onze 
Knauf Akademie. Dan 
leggen onze trainers je in 
detail uit waar je op moet 
letten en ga je daarna 
meteen zelf met het product 
aan de slag. EN NU: 

KNAUF ERAUF…

Eindeloos veel  
mogelijkheden 

met Knauf  
StucBeton 

Mooie afwerking 
op meubilair zoals 

wastafels, eettafels,  
kasten en  

aanrechtbladen

Decoratieve look  
op wanden en  

plafonds anders  
dan in natte ruimte

Naadloze  
waterdichte  
afwerking in  
badkamer,  

toilet of keuken

Trendy betonlook  
op allerlei  

ondergronden
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Goede  
voorbereiding

Zorg voordat je aan de slag gaat dat je  
alle materialen tot je beschikking hebt

Hoe het werkt: 
dé betonlook in vier stappen

STAP 1
Bereid de ondergrond voor  

Droogtijd:  
voorstrijk glad en vlak 2 uur

natte ruimte 4 à 6 uur
tegels 12 uur

STAP 2
Breng Knauf StucBeton 

Basis aan in de gewenste 
kleur (1 à 2 lagen)

Droogtijd: 
per laag 4 uur

STAP 4
Breng Knauf StucBeton  
PU-Lak aan (2 lagen)

Droogtijd: 
per laag 12 uur

Checklist benodigdheden

Douchedichtset (bij natte ruimte)

Beschermende kleding

Schone emmer

6 of 17 kg StucBeton Basis

Veiligheidshandschoenen,  
veiligheidsbril en mondkapje  
voor bij de verwerking van  
de PU-lak

Mechanische mixer

StucBeton Pigment Basis voor 6 of 17 kg Spaarbord

6 of 17 kg StucBeton Finish Troffel

StucBeton Pigment Finish voor 6 of 17 kg Platschopje

0,2 of 1L StucBeton PU-Lak B Component

Kortharige microfiber roller1 of 5 L StucBeton PU-Lak A Component  
Satijn of Mat 

Blokkwast

Roestvrijstalen flexibele  
spaan of Frans spackmes

Producten Knauf StucBeton

PBM

Materialen voor verwerking

STAP 3
Breng Knauf StucBeton 

Finish aan in de gewenste 
kleur (meerdere lagen)

Droogtijd: 
per laag 4 uur, na laatste 

laag 24 uur
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Zoals met alle projecten is de voorbereiding van essentieel  
belang. Een goede voorbereiding zorgt voor het beste  

resultaat. Besteed dus voldoende aandacht aan je onder-
grond voordat je aan de slag gaat met Knauf StucBeton.

Verschillende soorten voorbewerking 
Onderstaande typen ondergronden vragen elk om een andere voorbewerking. 
Doorloop de bewerkingsstappen per ondergrond in detail, voor een goed en 
gegarandeerd mooi eindresultaat.

GLADDE  
ONDERGRONDEN  
(in de natte ruimtes)

BETEGELDE  
ONDERGRONDEN

ZUIGENDE  
ONDERGRONDEN

(buiten de natte ruimte)

NIET-ZUIGENDE  
ONDERGRONDEN

(buiten de natte ruimte)

Stap 1 
Ondergrond  

voorbewerken

Geschikte ondergronden 
• Knauf Aquastuc gipspleister 
• Cementgebonden ondergronden  
 zoals NR330 of LSP650  
• Knauf Aquapanel Indoor 
• Bestaand tegelwerk mits vlak en  
 goed vastzittend 
• Watervast verlijmd multiplex 

Check de ondergrond 
Elke ondergrond moet aan  
de volgende criteria voldoen: 
• Stabiel, vormvast en vrij  
 van spanningen 
• Vlak en glad 
• Schoon, vet- en stofvrij 
• Droog

Bekijk ook de instructievideo’s 
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• Douchedichtband aanbrengen met een  
 overlap van 5 cm en vlak verwerken  
 met platschopje.

• Weer een laag Douchedichtpasta  
 eroverheen kwasten zodat het band  
 volledig bedekt is.

• Rond de kraanaansluitingen  
 Douchedichtpasta volledig en royaal  
 aanbrengen, ruimer dan de  
 Douchedichtmanchetten groot zijn.

• Douchedichtmanchetten rond de  
 kraanaansluiting plakken en met  
 platschopje vlakstrijken.

• Manchetten volledig bedekken met  
 Douchedichtpasta.

• Staande (verticale) hoeken kwasten  
 met Douchedichtpasta, ook hier weer  
 volledig en royaal aanbrengen.

• Douchedichtband aanbrengen  
 met 5 cm overlap op de  
 wand-vloeraansluiting. 

• Band met platschopje goed vlak  
 verwerken in de Douchedichtpasta.

• Band volledig bedekken met  
 Douchedichtpasta.

• Hele muur inrollen met Douchedicht- 
 pasta met een laagdikte van 0,5 mm. 

• 4 tot 6 uur laten drogen voordat Knauf  
 StucBeton Basis kan worden verwerkt. 

Voorbewerken gladde ondergronden in natte ruimtes

 Voorbewerken  
 reeds betegelde  
 ondergronden 
• Tegelvoegen en tegels  
 smeren (dunne laag) met  
 Knauf Stucbeton Basis. 

• 12 uur laten drogen. 

• Schuren met korrel 40  
 om weer een vlakke  
 ondergrond te krijgen.

• Vervolgens kan Knauf  
 StucBeton Basis in twee  
 lagen worden verwerkt.

 Voorbewerken  
 zuigende 
 ondergronden  
 (buiten de natte ruimte)

• Ondergrond voorstrijken  
 met Knauf Prime Quick,  
 1:1 verdund.

• Minimaal 2 uur laten  
 drogen.

• Vervolgens kan de Knauf  
 StucBeton Basis laag  
 worden verwerkt.

 Voorbewerken  
 zwak- tot  
 niet-zuigende  
 ondergronden  
 (buiten de natte ruimte)

• Ondergrond voorstrijken  
 met Knauf Prime Quick,  
 onverdund.

• Minimaal 2 uur laten  
 drogen.

• Vervolgens kan de Knauf  
 StucBeton Basis laag  
 worden verwerkt.

• Ondergrond voorbehandelen met de  
 Knauf Douchedichtset.

• Wand-vloeraansluiting met blokkwast  
 volledig en royaal insmeren met  
 Douchedichtpasta.

• Douchedichtbinnenhoek plaatsen in  
 de binnenhoek en met een platschopje  
 goed vlak in de hoek aandrukken. 

• Nog een laag Douchedichtpasta  
 eroverheen kwasten zodat de hoek  
 goed bedekt is.

• De rest van de liggende hoek ook  
 volledig en royaal aanbrengen met  
 Douchedichtpasta.

Verwerk van onder  
naar boven en gebruik  
een langharige roller.

Houd de spaan haaks op de tegels om een zo 
goed mogelijke vulling van de voeg te krijgen.
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Stap 2 
Knauf StucBeton  
Basis verwerken

Let op: de ruimte waar je Knauf StucBeton Basis gaat  
aanbrengen moet goed geventileerd zijn en tijdens de  

verwerking en droging mag de temperatuur van de  
ondergrond, de omgeving en het materiaal niet lager  

dan +10°C en niet hoger dan +30°C zijn.

• Flacon met Knauf StucBeton Pigment (Basis) goed schudden en vervolgens  
 de gehele flacon onverdund aan Knauf StucBeton Basis toevoegen. 

• Goed mengen met behulp van een mixer totdat er een egale kleur ontstaat.

• Het product vervolgens verwerken  in een of twee lagen van max. 1 mm dikte per laag,  
 met behulp van een roestvrijstalen flexibele spaan of een Frans spackmes. 

• Eventuele tweede laag aanbrengen wanneer de eerste laag volledig droog is  
 (na ongeveer 4 uur). Let op: op tegels na de schraaplaag en bij gladde ondergrond  
 in de natte ruimte altijd twee lagen Knauf StucBeton Basis aanbrengen. 

• Zijn de lagen volledig droog, dan  schuren met korrel 40 schuurpapier. 

• Hierna kan verder worden gaan met de verwerking van Knauf StucBeton Finish. 

Houd rekening met aansluitingen van StucBeton op andere materialen. Verschillende materialen 

hebben een verschillende uitzettingscoëfficiënt. Daarom houd je altijd  

minimaal 3 mm vrij tussen de aansluitingen van verschillende materialen, zoals  

bijvoorbeeld bij tegels, douchebak en kranen. Deze dienen na het drogen van de laatste 

PU-Lak laag afgekit te worden met een siliconenkit (op basis van alcohol). Die zorgt voor een 

waterdichte en flexibele aansluiting tussen de materialen onderling. 

Het drogen kan worden versneld met behulp van een heteluchtverwarming, mits die niet op 

de aangebrachte oppervlakken gericht wordt. De eigenschappen van het product worden 

door deze handeling niet aangetast.

Hoe vlakker je werkt, hoe minder je hoeft te schuren.
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Stap 3 
Knauf StucBeton  
Finish verwerken

Let op: de ruimte waar je Knauf StucBeton Finish gaat  
aanbrengen moet goed geventileerd zijn en tijdens de  

verwerking en droging mag de temperatuur van de  
ondergrond, de omgeving en het materiaal niet lager  

dan +10°C en niet hoger dan +30°C zijn.

• Flacon met Knauf StucBeton Pigment (Finish) goed schudden en vervolgens de gehele  
 flacon onverdund aan Knauf StucBeton Finish toevoegen. 

• Goed mengen met behulp van een mixer totdat er een egale kleur ontstaat.

• Het product vervolgens aanbrengen in een zeer dunne laag van max. 0,4 mm  
 dikte, met behulp van een roestvrijstalen flexibele spaan of een Frans spackmes.  
 De droogtijd voor deze laag is ongeveer 4 uur.

• Afhankelijk van het gewenste eindresultaat kan elke laag in verschillende richtingen  
 worden aangebracht en kan worden gekozen om meerdere lagen over elkaar heen  
 aan te brengen. Voor het aanbrengen van elke eventuele nieuwe laag adviseren wij  
 te schuren met korrel 120 tot 220 schuurpapier. 

• Als het gewenste resultaat bereikt is, dan kan - na 24 uur drogen en het schuren van  
 de laatste laag - Knauf StucBeton PU-Lak (componenten A en B) worden aangebracht.

Het drogen kan worden versneld met behulp van een heteluchtverwarming, mits 
die niet op de aangebrachte oppervlakken gericht wordt. De eigenschappen van 
het product worden door deze handeling niet aangetast.

Breng elke laag in verschillende richtingen aan en eventueel meerdere lagen over 
elkaar om jouw gewenste eindresultaat te krijgen. 
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• Inhoud van de beide verpakkingen schudden.

• De twee componenten als volgt mengen: 5 gewichtseenheden Knauf StucBeton  
 PU-Lak A en 1 deel Knauf StucBeton PU-Lak B.

• Per laklaag de afgewogen componenten A en B ca. 3 minuten lang mechanisch  
 mengen in een schone emmer.

• Na het mengen binnen 30 minuten de lak aanbrengen met bij voorkeur een  
 kortharige microfiberroller in twee lagen.

• De eerste laklaag schuren met korrel 400 schuurpapier en stofvrij maken voordat  
 de tweede laag wordt aangebracht; met minimaal 12 uur droogtijd tussen de twee  
 lagen in. 

BETON GRANIET KIEZEL KEI ROTS LEI ZAND MINERAAL

Stap 4 
Knauf StucBeton  
PU-Lak verwerken

Voor je aan deze laatste stap begint: maak een keuze  
voor PU-Lak Component A Mat of Zijdeglans, zorg dat de 
ondergrond stofvrij is en zorg dat de ruimte waar Knauf  

StucBeton PU-Lak wordt aangebracht goed geventileerd is  
en dat de ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen  

de 18°C en 24°C ligt. 

Knauf StucBeton  
Pigment

Knauf StucBeton Pigment is er in acht trendy kleuren,  
passend in elke omgeving en elke ruimte. 

LET OP:
Gebruik het juiste 
flesje (voor Basis 
of Finish) en de 
juiste hoeveelheid 
(voor 6 of 17 kg) 

Zorg voor het aanbrengen van elke laklaag dat de ondergrond stofvrij is, dit kan 
gemakkelijk met een licht vochtige doek.
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KnaufZeker  
Hechtingsgarantie

 Voorwaarden
• Je hebt alle verwerkingsstappen zoals ze in dit instructieboekje beschreven staan  
 in detail uitgevoerd.
• Je hebt alleen producten van Knauf gebruikt: Knauf Douchedichtset,  
 Knauf Prime Quick Voorstrijk en Knauf StucBeton Basis, Finish, Pigment en PU-Lak.

Al onze producten zijn gegarandeerd van  hoogwaardige kwaliteit en  zijn volledig op 
elkaar afgestemd. Dat geldt dus ook voor Knauf StucBeton. Daarom geven we je graag 
onze KnaufZeker Hechtingsgarantie. Haal het KnaufZeker Certificaat van onze website 
en je prestatie is gewaarborgd.

Na afloop van de klus, de randen van de emmer schoonmaken en het resterende  
materiaal vlakstrijken. Daarna de emmer luchtdicht afsluiten. Het materiaal verhardt niet 
in de emmer en kan zo weer mee naar de volgende klus. 

Gereedschappen na gebruik direct met water schoonmaken. Eventuele spetters en spatten 
van Knauf StucBeton Basis kun je het beste zo snel mogelijk met schoon water van de 
verontreinigde oppervlaktes verwijderen. Gedroogd materiaal voorzichtig mechanisch 
verwijderen. Daarna voorzichtig met verdunner voor kunstharsen of een oplosmiddel  
voor dispersieverven week maken en verwijderen. 

Reinigen en  
hergebruiken
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