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STONAT PERFECT

BESCHRIJVING

Stonat Perfect is een coating op basis van kalk. Deze coating bestaat uit een pasta (Basis) en een
bindmiddel (Sto). Hij is milieuvriendelijk, duurzaam, decoratief, kwaliteitsvol en grotendeels gemaakt van
natuurlijke materialen. Hij kan worden aangebracht op vloeren, wanden en werkbladen (keuken, badkamer).
Stonat Perfect geeft een waxbeton- of tadelakteffect.

De look kan variëren in functie van de toepassingstechniek (met of zonder schakering, glanzend
of mat). Stonat kan worden aangebracht op verschillende degelijke en stevige ondergronden, zoals
vloerbedekkingen, schilderwerk, chapes, beton of vloertegels. 

De ondergrond moet voorbehandeld worden met Stonat Primer. Stonat Perfect is bijzonder geschikt voor 
de renovatie van badkamers en oude tegels.
Deze coating is voor 92% natuurlijk en is verkrijgbaar in 30 kleuren.

VERPAKKING

De Stonat Deco bestaat uit Basis (1 kg) + Sto (250 ml) voor een oppervlakte van 2 m²
De Stonat Mini bestaat uit de Basis (2 kg) + de Sto (500 ml) voor een oppervlakte van 4 m²
De Stonat Maxi bestaat uit de Basis (6 kg) + de Sto (1500 ml) voor een oppervlakte van 12 m²
Ongemengd kan de Stonat Perfect maandenlang bewaard worden, in goede opslagomstandigheden, in
de originele verpakking en beschermd tegen vorst en vocht.

Samenstelling: Kalk, lijnzaadolie, calciumcarbonaat, acrylpolymeer, magnesiumsulfaat, kalkwater, cellulose,
talk en zwarte zeep

TECHNISCHE GEGEVENS

•	 Presentatie: Witachtige pasta
•	 Aantal lagen: 2 tot 3 lagen afhankelijk van de ondergrond en de gewenste look
•	 Verbruik : +/- 500 g/m², maar het verbruik is afhankelijk van de absorptie van de ondergrond, de techniek 

en de aangebrachte lagen
•	 Hechting: Het is noodzakelijk de ondergrond voor te behandelen met Stonat Primer
•	 Droogtijd: 2 tot 6 uur, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden
•	 Uithardingstijd: Indien u de coating een week volledig laat uitharden, is hij beloopbaar na 24 uur
•	 Droogtijd voor bescherming: Laat de coating 24 uur drogen voor het aanbrengen van de beschermingslaag
•	 Verwerkingstemperatuur: Omgevingstemperatuur tussen 12°C en 25°C en ondergrondtemperatuur 

tussen 8°C en 25°C
•	 Bewaring: Ongemengd kan Stonat Perfect 1 jaar in de originele verpakking bewaard worden, vrij van 

vocht en vorst
•	 Samenstelling: Kalk, lijnzaadolie, calciumcarbonaat, acrylpolymeer, sulfaat, kalkwater, cellulose, talk en 

zwarte zeep 
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VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet voorbehandeld worden met de daarvoor geschikte primer (zie gebruiksaanwijzing)
Op absorberende minerale ondergronden:
Breng 2 lagen Stonat Primer aan

Op alle gladde oppervlakken (zoals gipsplaat, fermacell, oud schilderwerk, enz.):
Breng 1 laag Stonat Primer aan

Op ondergronden die blootgesteld zijn aan opspattend water:
Moet u één laag Stonat Primer Water over het gehele oppervlak aanbrengen en Stonat-strips in alle 
hoeken aanbrengen.

Op tegels:
1. Aanbrengen van een laag Stonat Primer Water (verdunnen met 10% water)
2. Aanbrengen van de Stonat H1-coating om de tegels af te vlakken

BEREIDING VAN DE COATING 

De bereiding van de kleur van uw Stonat Perfect coating is een belangrijke fase en vraagt een grote 
nauwkeurigheid

1. Meng het pigment met Sto en laat het minstens 12 uur rusten
2. Meng de basis gedurende 5 minuten met een elektrische mixer
3. Meng het pigment opnieuw met de Sto nadat u het minstens 12 uur heeft laten rusten
4. Voeg uw mengsel (Sto + pigment) toe aan uw basis terwijl u blijft mengen
5. Als het mengsel te dik lijkt, voeg dan water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen

TOEPASSING 

Deze coating wordt in een laag van maximum 1 mm dik aangebracht 

Uitvoering voor 3 effecten:

•	 Met effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en breng effecten aan met een 
kwast. Laat drogen. Wanneer de coating van kleur verandert, gladstrijken met een inox-spatel 
(in alle richtingen). Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg dan water toe 
om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol en strijk deze 
onmiddellijk glad met een spatel.
•	 Weinig effect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met 
een spatel. Laat 1 tot 2 uur drogen. Als de coating voor de 2de laag dikker is geworden, voeg 
dan water toe om hem vloeibaarder te maken. Breng de 2de laag aan met een microvezelrol 
en strijk deze onmiddellijk glad met een spatel
•	 Steeneffect: Breng de coating aan met een microvezelrol en strijk die onmiddellijk glad met 
een spatel. Breng de 2de laag willekeurig en ongelijkmatig aan met een borstel of microvezelrol 
en laat drogen. Breng de 3de laag aan met een microvezelrol en strijk deze glad met een 
spatel

Opgelet, als de coating dikker is geworden, voeg dan water toe voor de tweede laag

Om de coating te glazuren en meer effect te geven, moet u de Stonat Perfect fixeren tijdens het drogen 
(met een Stonat-spatel).
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VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 

Handbescherming: Draag handschoenen die aan de geldende voorschriften voldoen
Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril die aan de geldende voorschriften voldoet 
Huidbescherming: Draag aangepaste kledij die alle lichaamsdelen bedekt (overhemden met lange mouwen
en broeken die over waterdichte veiligheidsschoenen vallen)

De Stonat-coating moet afgewerkt worden met een beschermingsproduct uit het Stonat-gamma. Het is
absoluut noodzakelijk om de Stonat Perfect af te werken met een geschikt product voor vochtige ruimtes. 
Het is altijd aangeraden om langdurig contact met vocht te vermijden om het risico op witachtige vlekken 
te vermijden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het douchewater steeds volledig wegvloeit. Zolang de coating 
niet beschermd is, moet contact met vocht vermeden worden. Gebruik Stonat Clean-reinigingsmiddel

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP / AFVOEREN VAN HET AFVAL 

Het schoonmaken van het gereedschap gebeurt met water.
Coatingresten mogen weggegooid worden in een natuurlijke omgeving, zonder gevaar voor het milieu. 
Zie de veiligheidsfiche op www.stonat.eu

Opgelet, geen enkele garantie voor de horizontale wanden van een douche!

Opgelet, zelfs na behandeling met 3 lagen Stonat Protect Plus, blijft de Stonat Perfect-coating 
waterdampdoorlatend.
Dit kan ervoor zorgen dat de coating op bepaalde plaatsen donkerder wordt en dan opdroogt.
Dit levert geen problemen op voor de coating, maar wilt u dit fenomeen liever vermijden, dan is het beter 
om extra lagen Protect Plus aan te brengen.


