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Wanneer je een niet vlakke ondergrond hebt en je wilt deze graag voordat je de verf 
aanbrengt, strak en gelijk hebben, dan raden we aan de Ardex R1C als eerst aan te 
brengen. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld een spachtelwand of gipsplaten met een 
voeg ertussen.

Wat is Ardex R1C?

Ardex R1C oftewel renovatiepleiser, is ideaal voor het gletten en pleisteren van wanden 
en plafonds. Mocht je een niet vlakke ondergrond hebben zoals bijvoorbeeld een 
spachtelwand en je wilt deze graag strak en gelijk hebben voordat je gaat stucen. Dan 
kun je de Ardex R1C aanbrengen zodat je wand weer helemaal egaal is.

Hoeveel heb je nodig van Ardex R1C?

Inhoud Ardex R1C verpakking = 25 KG
Je hebt ca. 1,0 kg per m2 en mm nodig (meestal heb je 3 mm nodig dus 3 kg per m2) 

•  Voor het mengen van 25 KG Ardex R1C-poeder heb je ongeveer 12,5 liter water nodig
• Dus bij 1 KG Ardex R1C heb je 0,5 liter water nodig

Hoe breng ik Ardex R1C aan?

De oppervlakte dient droog en vrij van stof, vuil en andere verontreinigingen te zijn. 
Oude, niet goed hechtende, zwak gebonden verfsoorten, slechte stuclagen of behang, 
moeten worden verwijderd. Eerst de ondergrond dun voorspachtelen en eventuele 
voegen vullen.

1.  Giet in een schone mengkuip water toe en voeg er onder krachtig mengen zoveel 
mogelijk poeder aan toe zodat er een gladde en klontvrije substantie ontstaat. Dit 
meng je met een egaline garde en niet met onze verfmixer.

2.  Je mag slechts zoveel materiaal mengen als binnen 30 minuten kan worden 
verwerkt. Dus denk erom dat na 30 minuten de Ardex R1C hard wordt.

3.  De Ardex kan in de gewenste laagdikte tot 10mm worden aangebracht. Dit breng je 
aan met een vlakspaan.

4.  Ongeveer 40 minuten na het aanbrengen van de Ardex kan het oppervlak worden 
afgewerkt. Voor het maken van zeer gladde oppervlakken kan de Ardex binnen de 
“sponstijd” van circa 50 minuten met een licht vochtige spons nog een keer worden 
nabewerkt.

1. Voorbewerking niet vlakke ondergronden
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Droogtijd Ardex R1C

Bij normale temperaturen (+18°C tot 20°C) zijn ook dikke pleisters na 1 dag zover 
gedroogd

Benodigdheden Ardex R1C:

• Mengkuip
• Egaline garde
• Vlakspaan

1.  Is het een meubel? Dan eerst ontvetten of opschuren
2.  Wanden waarop een coating zit of afneembare verf eerst licht schuren

2. Voorbewerking vlakke ondergronden

1. Voorbewerking niet vlakke ondergronden
 (Vervolg)
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Uni Primer aanbrengen:

Uni Primer is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden van zuigende ondergronden 
zoals vers gestucte, gips, gesausde, eerder geverfde wanden of houten wanden/
oppervlakte. Dus voor vrijwel bijna alle ondergronden! 
De Uni Primer zorgt voor een gelijkmatige zuiging van de ondergrond en geeft 
hierdoor een betere dekking van je eindafwerking.

Hoeveel Uni Primer heb ik nodig?

8-10m2 per liter. Kan worden verdund met water tot maximaal 20%.

Hoe breng ik Uni Primer aan?

1. Zorg voor een schone en droge ondergrond en plak alle randen goed af met tape
2.  De Uni Primer kan direct worden aangebracht met een kwast of microvezel roller. 

Kan eventueel verdund worden met water tot maximaal 20%
3.  Laat de Uni Primer minimaal 24 uur drogen

Benodigdheden:

• Tape
• Verfbak + inlay (kun je later ook weer gebruiken voor de verf)
• Blokkwast of Microvezel roller

3.1   Uni Primer aanbrengen
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Onze Betonlook verf wordt kant en klaar geleverd. Je hoeft de verf dus zelf niet meer 
op kleur te mengen! Omdat de verf voor je op kleur wordt gemaakt, kan het niet 
meer geretourneerd worden. 

Om de verf oppervlakte te beschermen tegen vuil en vocht kun je de Verf Protect als 
laatste laag aanbrengen. Deze coating is vuil- en waterafstotend, maar niet 100% 
waterdicht. Neem de muren dus enkel af met een vochtige doek. Voor wanden in 
de badkamer raden we aan geen coating te gebruiken, dit omdat de Kalkverf de 
wand laat ademen en zo schimmel voorkomt. (Verf in de douchehoek is niet mogelijk 
en ook is het niet mogelijk verf aan te brengen op de wand achter het fornuis in de 
keuken)

Hoeveel Betonlook verf heb ik nodig?

Circa 8- 10m2 per laag/per liter - Je hebt dus per 10m2 2 a 3 liter nodig (verdunnen 
met water is mogelijk tot maximaal 5% per laag).

Hoe breng ik Betonlook verf aan?
Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan voor een mooi en zichtbaar betonlook 
effect.

1. Plak de randen goed af met tape en bedek de vloer
2.   Meng de verf goed door met een verfmixer en breng daarna de verf aan 

(roerstaaf is ook mogelijk maar dan wel heel goed en lang mixen) 
*Bij lichtere kleuren raden we aan beide lagen met een blokkwast aan te brengen. 
*Bij donkere kleuren kun je ervoor kiezen de eerste laag aan te brengen met een 
roller en de tweede laag met een blokkwast. Dit is afhankelijk van hoe druk je 
het effect wilt hebben. Wil je het betonlook effect dus goed willen zien dan kun je 
ervoor kiezen beide lagen met de blokkwast aan te brengen.  
Laat de eerste laag minimaal 8 uur drogen

3.  Breng de tweede laag verf aan. Laat dit 24 uur drogen
 Wordt vervolgd op volgende pagina

3.2  Betonlook verf aanbrengen

HANDLEIDING VERF AANBRENGEN



7

Mocht je de verf nog willen beschermen ga dan naar pagina 11.

Benodigdheden:

• Tape
• Verfmixer
• Emmer + inlay
• Blokkwast
• Microvezel roller (klein voor de randjes + grote voor eventueel 1e laag)

3.2  Betonlook verf aanbrengen (vervolg)
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Tip: 

Voor een mooi betonlook effect raden we aan het in lange strepen/kruisjes aan te brengen, 
bij elke streep laat je los en zet je een nieuwe. Je hebt het helemaal zelf in de hand hoe je het 
effect wilt hebben, je kunt ook ronde bewegingen maken om een wolk effect te krijgen. Let wel 
dat bij donkere kleuren dit dan heel goed zichtbaar is.
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Kalkverf geeft je wanden een prachtig poederig beton effect. De kalkverf is 
gemakkelijk in gebruik en is van nature een ademend materiaal. Daardoor wordt 
vocht- en schimmelvorming tegengegaan. Bij de verf wordt een zakje pigment bij 
geleverd. Zo heb je zelf ook in de hand hoeveel pigment je wilt bijvoegen, normaliter 
voeg je alles bij maar als je de kleur wat lichter wilt hebben kun je natuurlijk altijd wat 
minder erbij voegen.

Waarom is betonlookverf kant en klaar en kalkverf niet? Doordat Betonlook verf 
donkeren heeft, heeft deze vloeibare pigment en daardoor is de verf al kant en klaar. 
Kalkverf heeft lichtere kleuren en heeft daardoor droge pigment.

Hoeveel Kalkverf heb ik nodig?

Circa 8- 10m2 per laag/per liter - Je hebt dus per 10m2 2 a 3 liter nodig (verdunnen 
met water is mogelijk tot maximaal 5% per laag).

Hoe breng ik Kalkverf aan?
Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan voor een mooi en zichtbaar betonlook 
effect.

1. Plak de randen goed af met tape en bedek de vloer
2.  Meng het pigment met en half kopje water in een maatbeker  

 
Voeg een half kopje water bij het pigment voor 1 of 2 liter 
Voeg een heel kopje water bij het pigment voor 4 liter 
 
Meng het goed door met een garde tot er geen klontjes meer in zitten, meng het 
vervolgens door de blanke verf met een verfmixer. Het is eventueel mogelijk om 
verf licht te verdunnen met 5-10% water.

3.3 Kalkverf aanbrengen
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Mocht je de verf nog willen beschermen ga dan naar pagina 11.

Benodigdheden:

• Tape
• Verfmixer (of eventueel roerstaaf)
• Emmer + inlay
• Maatbeker
• Blokkwast
• Microvezel roller (klein voor de randjes + grote voor eventueel 1e laag)

3.3 Kalkverf aanbrengen (vervolg)

HANDLEIDING VERF AANBRENGEN

Tip: 

Voor een mooi betonlook effect raden we aan het in lange strepen/kruisjes aan te brengen, 
bij elke streep laat je los en zet je een nieuwe. Je hebt het helemaal zelf in de hand hoe je het 
effect wilt hebben, je kunt ook ronde bewegingen maken om een wolk effect te krijgen. Let wel 
dat bij donkere kleuren dit dan heel goed zichtbaar is.
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Deze verf is bedoeld als toplaag over andere verf heen voor een bijzonder effect! 
Gebruik voor een optimaal resultaat de kalk of betonlookverf voor het aanbrengen 
van de metallic verf. Let wel dat de basis verf de juiste kleur heeft die matcht met de 
metallic verf.

Je onvangt:

• Metallic verf
• Verf protect
• Emmer om het in te mengen

Hoeveel Metallic verf heb ik nodig?

Voor een gemiddelde doorzichtigheid hebben wij de volgende pakketten: 5, 10 en 50 
vierkante meter

Hoe breng ik Metallic verf aan?
Maak dat je eerst een basis verf hebt aangebracht voordat je de metallic verf 
aanbrengt. 

1.  Maak het zakje Verf Protect aan met water; per 50 gram 0,5 liter water. Laat dit 15 
minuten staan

2.  Meng daarna het zakje pigment van de metallic verf met de Verf Protect en roer 
goed door met een roerstaaf 

3.  Breng het aan met een blokkwast voor het beste resultaat
4.  De verf is stof droog na 2 uur en overschilderbaar na 4 uur. De totale droogtijd is 

12-24 uur

Je hebt voor deze verf dus geen Verf Protect (beschermlaag) meer nodig omdat dit 
je deze al samengevoegd hebt.

Benodigdheden:

•  Blokkwast (of eventueel een Roller, afhankelijk van wat voor resultaat je wilt 
behalen)

• Roerstaaf

3.4 Metallic verf aanbrengen
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Verf Protect is een op poeder gebaseerde 1 componenten coating voor het 
beschermen van verf producten van VanBeton.nl. Gebruik de Verf Protect voor 
het beschermen van je Betonlook Verf, Kalkverf. Door een speciale samenstelling 
beschermt de coating tegen alledaags vuil, vocht en is de verf afneembaar.

Om de verf oppervlakte te beschermen tegen vuil en vocht kun je de Verf Protect als 
laatste laag aanbrengen. Deze coating is vuil- en waterafstotend, maar niet 100% 
waterdicht. Neem de muren dus enkel af met een vochtige doek. Voor wanden in de 
badkamer raden we aan geen coating te gebruiken, dit omdat de Kalkverf/Betonlook 
verf de wand laat ademen en zo schimmel voorkomt. (Verf in de douchehoek is 
niet mogelijk en ook is het niet mogelijk verf aan te brengen op de wand achter het 
fornuis in de keuken)

Let op: Door Verf Protect wordt de kleur verdiept. Deze kan heirdoor iets donkerder 
uitvallen!

Hoeveel Verf Protect heb ik nodig?

Ca. 50 gram Verf Protect = 5m2

Hoe breng ik Verf Protect aan?
Maak dat je eerst een basis verf hebt aangebracht voordat je de metallic verf 
aanbrengt. 

1.  Meng 50 gram Verf Protect met 0,5 liter water en roer dit goed door.
2.  Breng dit vervolgens aan met een Blokkwast op het geverfde oppervlak.

Na 5 dagen is deze coating geheel droog. Ga er 5 dagen dus voorzichtig mee om, 
om vlekken te voorkomen. De Verf Protect is water afstotend en niet waterdicht. 
Neem het alleen af met een licht vochtige doek en niet met chemische
schoonmaakmiddelen.

Benodigdheden:

•  Maatbeker
•  Roerstaaf
•  Blokkwast

3.5 Verf Protect aanbrengen
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