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Productblad                           BONCREAT METALSTUC    

Productbeschrijving 
Boncreat Metal Stuc is een stuclaag op metaalbasis van circa 1,5mm dik met bijzondere eigenschappen. 
 
Metaal varianten: Messing, Koper, Brons, Pale Gold, Champagne Goud (=Wit Goud) en Zilver.  
 
Toepassingsgebied: Binnengebruik: Wanden, Vloeren, Meubels, Badkamers, Trappen, Deuren, plafonds et cetera. 
Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoren, scholen, horeca, toonzalen et cetera. 
 
Verpakkingseenheden::  
7m2 Set Metal Stuc Basis Pasta  Naturel 3.5 kilo + Metal Stuc Finish. 
7m2 Set Metal Stuc Basis Pasta  Zwart 3.5 kilo + Metal Stuc Finish. 
 
Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking en vorstvrij bewaard. 
 
Verbruik van 7m2 gaat uit van vlakke toepassing op vlakke ondergrond met fijne structuur.         
Bij ruwere ondergronden of een door u gewenste minder vlakke structuur of reliëfpatronen neemt het verbruik toe.  
 
Producteigenschappen 

• Kant en klaar product, zonder mengen of mixen direct toepasbaar. 

• Eenvoudig te verwerken 

• Zonder primer te verwerken op vrijwel iedere ondergrond zoals stuclagen, hout, cement dekvloeren, geverfde 
wanden, hout plaatmaterialen, geëgaliseerde vloeren et cetera.   

• Vlotte verwerking, vlotte droging. 

• Oplosmiddelvrij, niet belastend voor het milieu 

• Af te werken met Boncreat 2K PU Coating en Boncreat Epoxy Coating 

• Na afwerking met Boncreat 2K PU Coating resistent tegen koffie, wijn, bier, frisdrank, vruchtensappen, melk, 
zweet, et cetera. 

• Na afwerking met Boncreat Epoxy Coating en Boncreat 2K PU Coating geschikt voor toepassing in 
badkamers. 

• Voldoet aan de hygiëne richtlijn eisen van de GGD. 

• Lokaal geproduceerd Nederlands Fabricaat. 
 

 
Verwerking:  
Ondergrond: Vlak met fijne structuur zonder gaten of scheuren,  schoon, droog, vrij van vet, stof, siliconen. 
Breng bij twijfel over de ondergrond een laag Boncreat Primer aan 

- Verspaan de Metal Stuc Basis Pasta met de Boncreat Spaan dun en dekkend aan in het gewenste 
smeerbeeld en laat minimaal 3 uur drogen. 

- Schuur als het droog is lichtjes op met korrel 150 en verwijder het stof op een droge manier. Bijv droge doek, 
stofzuiger, stofwisser. Zeer beslist nooit nat afnemen. 

- Verspaan nu een laag Metal Finish met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag waarbij de lager 
gelegen delen gevuld worden en breng in deze laag het beeld aan dat u wenst. Laat het 3 uur drogen.  

- Beoordeel of alles naar wens is en breng indien u meer Metaal Effect wil een 2e laag Metal Finish aan. 
-  
- Indien u wil kunt u Boncreat Metal Stuc na 3 uur afwerken met Boncreat 2K PU Coating 
- Indien u Boncreat Metal Stuc wilt toepassen in het natte gedeelte van de badkamer kunt u 12 uur na de 

laatste Metal Finish laag afwerken met de Boncreat Badkamer behandeling d.w.z. 2 lagen Boncreat Epoxy 
Coating en 2 lagen Boncreat 2K PU Coating. Volg daarbij altijd onze badkamerhandleidingen. 

 
Adviezen 

 

• Dek Metal Stuc na de laatste laag niet af voor 14 dagen!         
• Uithardingstijd 10 dagen. 
• Gereedschap kunt u schoonmaken met water, echter indien de lak al is uitgehard kunt u gereedschap 

schoonmaken met aceton. 
 

 
 

 


