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GEBRUIKSAANWIJZING : Stonat Rock

A. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

Stonat Rock is geschikt voor beton, OSB (met Stonat kleefband), chape, hout, tegels, ...

De te bewerken oppervlakte dient, in functie van de ondergrond, voorbehandeld te worden met de Stonat Primer. 
Als de ondergrond kan verschuiven of scheuren, moet u de coating hechten met een 4 x 4-gaas van het merk 
Matgreen

Wij raden aan om op absorberende minerale ondergronden een laag Stonat Primer aan te brengen

Breng op alle gladde oppervlakken (zoals gipsplaat, fermacell, oud schilderwerk, enz.) een laag Stonat Primer aan

Op tegels:

• 2 lagen Stonat Primer
• Breng de Stonat Rock-coating aan in 2 lagen
• Breng de Stonat Protect aan

B. BEREIDING VAN DE COATING 

Het bereiden van de kleur van uw Stonat Rock coating is een zeer belangrijke fase
1. Het is aangeraden het poeder en het pigment droog te mengen
2. Voeg het bindmiddel «Sto» toe tijdens het mengen van de basis
3. Voeg water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen
4. Laat 15 minuten rusten
5. Meng het product en voeg indien nodig water toe

C. TOEPASSING 

Deze coating moet aangebracht worden in lagen van maximum 3 mm dik.

Breng de 1ste laag aan met een spatel. Terwijl de 1ste laag nog vers is, breng de 2de laag aan met een spatel. Het 
is belangrijk dat u water toevoegt tijdens het voorbereiden van de 2de laag om deze vloeibaarder te maken en 
gemakkelijker te kunnen aanbrengen.

Als u de lagen niet vers na elkaar aanbrengt, is het absoluut noodzakelijk om de ondergrond (met water) te 
bevochtigen voordat u de 2de laag aanbrengt.

Wenst u een bepaald effect te verkrijgen, wanneer de coating begint te verharden, bewerk de Stonat Rock dan 
met een inox-spatel.

U kunt de coating met een machine schuren (korrel 120, na 24 uur drogen) om meer effect en diepgang te 
verkrijgen.

U kunt ook een laag Stonat Perfect als afwerklaag aanbrengen

D. AFWERKING 

Bescherming met (minimum) 2 lagen Stonat Protect.


