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INFORMATIEBLAD BONCREAT EPOXYCOATING 
 
Productbeschrijving  

Boncreat transparante Epoxycoating (800 gram) voor het aanbrengen van dunne en dikke lagen op 

Boncreat Beton Ciré (bijvoorbeeld in badkamers en op aanrechtbladen) Boncreat Epoxy Coating is 

vrijwel geheel reukvrij, wel dient morsen op handen et cetera te worden voorkomen.                                                                                                      

Ondergrond 

Het Boncreat Beton Ciré en de daaronder liggende lagen dienen stabiel, watervast en goed droog te 

zijn. Let extra op bij nieuw aangelegde ondergronden zoals stuclagen, zand cement dekvloeren et 

cetera, deze zijn vaak nog lange tijd vochtig zonder dat u het ziet. De ondergrond dient goed schoon 

en stofvrij te zijn, verwijder stof et cetera NIET met een natte doek, verwijder altijd op een droge 

manier zoals stofzuigen, stofdoek et cetera. 

Zorg dat de uitwendige hoeken altijd een beetje afgerond zijn. 

Meten en mixen 

Meng in een mengbeker de inhoud van het flesje met de zwarte dop (verharder) met de inhoud van 

het flesje met de witte dop (coating basis). Meng vervolgens beide componenten zeer zorgvuldig. 

Schraap ook wanden en bodem van de mengbeker, om te voorkomen dat daar ongemengd materiaal 

achterblijft.  

Indien u geen volledige verpakking wilt gebruiken omdat u bijvoorbeeld maar een klein stukje moet 

voorzien van de Boncreat Epoxy coating dient u de beide componenten altijd zorgvuldig af te wegen 

conform onderstaande mengverhouding..  

Product Mengverhouding Verwerkingstijd 

BonCreat Epoxycoating Basis 100 gr: Verharder 60gr Ca. 40-45 minuten 

Boncreat Beton Ciré Badkamers afwerken Boncreat Epoxy Coating systeem (Voorkom morsen 

op de huid) 

 Zorg dat het Beton Ciré en de daaronder liggende lagen goed droog zijn (circa 24 uur) en maak 

het Beton Ciré volledig stofvrij met stofzuiger, stofwisser en/of doek. 

 Breng een zeer dunne laag epoxy aan met een veloursroller, 1 set is ongeveer voldoende voor 

20m2 in 1 laag (of 2 lagen van 10m2) 
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 Breng de epoxy goed aan in de hoeken en bij aansluitingen, rol of kwast het ook op de grond 

door. (vloertegels en wasbak altijd aanbrengen van het beton ciré) 

 Na 24 uur uitharding licht schuren (korrel 240 of hoger) en droog stofvrij maken. 

 Vervolgens een tweede dunne laag epoxy aanbrengen  

 Na uitharding licht schuren (korrel 180 of hoger), goed stofvrij maken en afwerken met  2 lagen 

PU Coating Mat, hierdoor zal de glans verdwijnen. 

Belasting 

 Gebruik uw douche 10 dagen niet. 

 Vergeet in badkamers niet alle naden en gaten na 8 dagen goed af te kitten met zuurvrije kit. 

(ook rondom leidingen en drains)  

Onderhoud 

 Reinigen met groene zeep, gebruik geen agressieve middelen zoals Antikal of Chloor   

 Breng na circa 3-5 jaar een nieuwe PU laklaag aan en vervang de kit 

 Repareer schades direct 
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Boncreat Beton Ciré Aanrechtbladen met Boncreat Epoxy Coating en Boncreat Ecosealer 

systeem (Voorkom bij epoxy morsen op de huid) 

 Zorg dat het te behandelen oppervlak van het aanrechtblad en de daaronder liggende lagen goed 

droog en schoon zijn en maak het volledig stofvrij met stofzuiger, stofwisser en/of kleefdoek. 

 Breng een laag epoxy aan met een veloursroller en laat 24 uur drogen 

 Schuur na 24 uur de Boncreat Epoxy op met korrel 120 en verwijder het stof. 

 Breng vervolgens het Beton Ciré aan, de eerste laag dient u aan te brengen als een dunne 

schraaplaag waarbij u deels op het onderliggende werk kijkt. 

 Na circa 2-3 uur droging 2e laag aanbrengen en 12 uur laten drogen. 

 Vervolgens schuren en voorzien van Boncreat Ecosealer en na 12 uur herhalen 

Belasting 

 Ontzie uw aanrechtblad de eerste 14 dagen 

 Kit alle naden en gaten na 8 dagen goed af zet ook kranen in kit.  

Onderhoud 

 Reinigen met groene zeep, gebruik geen agressieve middelen zoals Chloor   

 Zet geen hete pannen op het aanrechtblad 

 Laat geen waterlagen langdurig continu op het aanrechtblad staan 

 Gebruik het aanrechtblad niet als snijplank 

 Onderhoud jaarlijks met EcoSealer 

 Repareer schades direct 

 


