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Gebruiksaanbevelingen aanbrengen van beton ciré pasta 
 
Voorbereiding van de ondergrond: 
 
Bij deze beschrijving gaan wij uit van een temperatuur van minimaal 18 graden met een goede 
ventilatie. 
De ondergrond moet stof en vetvrij zijn, solide en vlak.  
De ondergrond moet solide zijn met een goede vlakte. Het is nodig het oppervlak schoon te maken 
en te drogen. Deze hoort vrij te zijn van stof, vet, zeep, oude verf etc. Indien er vocht aanwezig is 
moet deze vooraf behandeld worden. 
 
Bij ondergronden zoals egaline of anhydriet moeten goed geschuurd worden. 
Bij een absorberende ondergrond zoals cement, gipsplaten of pleisterwerk van gips of kalk 
gebruiken we de primer, en bij een weinig of niet absorberende ondergrond zoals terrazzo, marmer 
of tegels gebruiken we de primer Primer PLUS. Voor beide primers geldt een droogtijd van 
minimaal 30 minuten en  maximaal 24 uur.  
 
Toepassing BASE +/- 1.2 kg per m2 
 
Smeren met een spaan met blad dikte van 0.4 mm smeert het fijnst. 
Voor gebruik het product ongeveer een minuut mengen met behulp van een mixer. U kunt in deze 
minuut gelijk de kleurpasta door de beton ciré mengen. als u de Base te stug vindt mag u daar 1 % 
water bij toevoegen dit smeert fijner. Het product verwerken in 1 laag van +/- 1 mm, met behulp 
van een metalen spaan. Breng deze dekkend aan, de ondergrond mag niet meer zichtbaar zijn. Laat 
het oppervlak drogen, u ziet dan de ondergrond lichter worden. Schuur nu de opgebrachte laag met 
korrel 100. Indien u de laag 1 dag laat drogen is het schuren met korrel 40 aan te raden. Zo schuurt 
u alle oneffenheden weg. Schuur het oppervlak niet geheel vlak want dan verliest u de “gewolkte 
structuur / tekening op vloer of wand. Maak na het schuren de beton – look stof vrij (kan m.b.v. 
stofzuiger). Het drogen kan versneld worden met behulp van een warme lucht verwarming of 
ventilator, altijd en wanneer het NIET op de gesmeerde oppervlakken gericht wordt. De 
eigenschappen van het product worden hierdoor niet aangetast.  
De lagen dienen geschuurd te worden met korrel 40. 
 
Toepassing Fino 0.3 A 0.4 kg per m2 
 
Voor gebruik het product ongeveer een minuut mengen met behulp van een mixer. U kunt in deze 
minuut gelijk de kleurpasta door de beton ciré mengen. Het product aanbrengen met een spaan in 
één laagje. Breng nu de 2e laag aan door met de spaan nu meerdere malen over de vloer / muur te 
spanen, krijgt u meer tekening te zien. ( hoe meer u spaant hoe drukker de tekening op vloer of 
wand wordt ). De beton look moet 24 tot 48 uur drogen, de droogtijd hangt af van de temperatuur 
en het vochtgehalte in de ruimte. Na droging de vloer / muur licht schuren met schuurpapier korrel 
120 zodat de muur glad aanvoelt. Daarna de vloer / muur weer stofvrij maken. 
 
Aanbrengen van Beton ciré Pasta op tegels en gipsplaten: 
 
Begin met het ontvetten van de tegels en voorlijmen met de primer en laat deze drogen+/- 1 uur. 
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Nu de voegen dicht zetten met de base. Als deze droog is dan een laag base aanbrengen en deze 
laten drogen. Nu brengt u een laag base aan met de tekening voor de eind afwerking en als deze 
droog is dan gaat u schuren. Nu kunt u het afwerken met de fino voor de eind afwerking. 
 
Als u op gipsplaten de beton ciré pasta wilt aanbrengen, dient u deze wand eerst in te gazen met het 
gaas dat hier voor dient en deze zet u vast met de primer plus en daarna brengt u pakket voor 
gipsplaat wanden aan. 
. 
Reinigen van gereedschappen: 
De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep. Zodra het 
materiaal verhard is kan het alleen worden verwijderd met mechanische middelen. 
 
Opslagcondities en houdbaarheid: 
Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen 
weersomstandigheden en altijd tussen de 10ºC en 30ºC. op een droge goed geventileerde plaats, niet 
in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. De producten zijn 1 jaar houdbaar vanaf de 
productiedatum, indien goed bewaard.  


