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Sichtbeton by Stone Age 
 
Omschrijving:  
Het Sichtbeton cement wordt gemengd met water en vervolgens door een speciale techniek 
verwerkt op de wand.  
 
Verbruik:  ca 2kg cement/ m2  
Verwerkingstijd 30-45 minuten, afhankelijk van omgevingstemperatuur en vochtigheid. 

Materiaal binnen 3 uur gebruiken nadat het is gemengd. 
Droogtijd  ca. 24 uur 
 
Gebruik 
Sichtbeton is geschikt voor gebruik binnenshuis om hoogwaardige, decoratieve wand- en 
plafondoppervlakken te creëren met een zichtbare betonlook.  
 
De ondergrond moet droog, stevig, stabiel, vrij van stof, vuil en andere losmiddelen zijn. Oude, niet 
goed hechtende of zwak gebonden verven alsook losse pleisters en behang moeten worden 
verwijderd.  
 
Voor het aanbrengen van Sichtbeton dient de ondergrond voorzien te zijn van MCG-primer. Zorg 
voor een gelijkmatige absorptie van het volledige oppervlak. 
 
Voorbereiding 
Bespreek met de klant hoe groot de vlakken mogen worden omdat dat de folie vellen vooraf op maat 
gesneden worden.  
 
Verwerking 
Meng 20 kg Sichtbeton cement met ca 5 liter water tot een homogene massa. Breng het gemengde 
materiaal aan met een lijmkam 4-8 mm en maak onmiddellijk glad met een spackmes.  
 
Spray de wand vervolgens in met Stone Age ontkistingsmiddel. Hoe minder ontkistingsspray hoe 
minder effect u op de wand krijgt.  
 
Breng vervolgens de voorgesneden folies aan op het natte cement en maak glad met een botte 
troffel, bij voorkeur gemaakt van plastic.  
 
Twee varianten 
Het folie kan op twee manieren aangebracht worden wat een verschil in uitstraling geeft.  

- Overlappend, de overgang tussen de vlakken heeft een kleine naad 
- Folie tegen folie, deze manier geeft een duidelijke naad doordat het materiaal tussen de 

vellen ophoopt. Dit geeft een optische scheiding tussen de vlakken.  
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Nabehandeling 
Bij een temperatuur tussen + 18 ° C tot + 20 ° C de wanden ca 24 uur laten drogen. Hierna de folie 
lagen voorzichtig verwijderen. Het oppervlak is na het verwijderen van de folie licht glanzend, wilt u 
liever een mat resultaat dan de wand matteren met een pad.  
 
Het is mogelijk de wand met een sealer extra bescherming te geven. Gebruik dan Multi Impregneer 
(verdund met 50% water) en de Stone Age 2K-PU 
 
Veiligheidsvoorschriften 
Bevat cement. Veroorzaakt bij contact met huid irritatie, bij contact ogen oogletsel. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Draag handschoenen en oogbescherming. 
In geval van contact met de ogen, grondig spoelen en een arts raadplegen.  
Droge opslag. Inhoud / verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. In uitgeharde 
toestand fysiologisch en ecologisch onschadelijk. 
Giscode ZP1 = cementproduct 
 
Om een goed beeld te krijgen van Sichtbeton bekijkt u onze video via onderstaande link. 
Video Sichtbeton: https://www.facebook.com/stoneagerijssen/videos/1208015915960109/  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De inhoud, uitgedrukt betekent geen contractuele rechtsverhouding. De afnemer wordt niet ontheven van de verplichting tot het 
controleren van het product, en de geschiktheid voor de beoogde toepassing. Daarnaast zijn onze Algemene leverings-en 
betalingsvoorwaarden van toepassing. Met de verschijning van een nieuwe editie van dit praktische informatie blad, zijn de eerdere 
gegevens niet langer geldig. 
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