
 

BONCREAT BETON CIRÉ ALGEMEEN 

Werkwijze ondergrond 

• Respecteer dilataties of breng deugdelijke wapening aan. 

• Ondergrond dient altijd vlak, schoon, stofvrij, vetvrij, vrij van gaten of scheuren, stabiel, 

droog en vormvast te zijn, en een fijne structuur te hebben. Het beton ciré wordt in een zeer 

geringe dikte aangebracht en is niet geschikt om mee uit te vullen of op te vullen 

• Een ondergrond kunt u veelal verbeteren door deze te voorzien van een met zand 

ingestrooide Boncreat Epoxylaag (raadpleeg altijd de productbladen). 

 

WERKWIJZE BETON CIRÉ 

• Breng de Boncreat Beton Ciré Primer (indien nodig)  aan met vachtroller en laat drogen 

• Verspaan de eerste laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en 

laat het minimaal circa 3 uur drogen, controleer altijd of het goed droog is. 

• Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof bijvoorbeeld met droge 

doek, stofzuiger, wisser. 

• Verspaan de tweede laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en 

breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur 

drogen, controleer altijd of het goed droog is. 

• Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof bijvoorbeeld met droge 

doek, stofzuiger, wisser. 

•  Breng de eerste laklaag gelijkmatig aan met een lakroller voor transparante lak. 

• Lak het geheel in totaal in ieder geval 2 keer en laat telkens minimaal 6 uur droogtijd tussen 

de laklagen zitten.  

• Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belast worden, een vloer kan belopen worden  

•  Na 10 dagen is het geheel volledig uitgehard en kan het volledig worden belast. 

VLOEREN 

• Loop na op oneffenheden, scheuren en/of gaten en repareer deze deugdelijk, verwijder vuil, 

vet en stof.  Een anhydriet ondervloer dient altijd eerst geschuurd te zijn, minimaal 6 weken 

oud met een maximaal vochtpercentage 0.5% . Een zand cementdekvloer dient minimaal 28 

dagen oud te zijn met een maximaal vochtpercentage van 2.5% 

• Een ondergrond kunt u verbeteren door een Boncreat Epoxy Schraaplaag en/of te egaliseren 

een ondervloer wordt hierdoor vlakker maar ook harder, slijtvaster en drukvaster. Doe dit 

altijd met een spanningsvrije egaline bijv Eurocol 924.  

• Een vloerverwarming dient altijd zijn volledige opstartprotocol te hebben doorlopen. 

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl 

Tip: Zorg voor een goede schoon/droog inloopmat bij de buitendeuren 

•  

 

BONCREAT BETON CIRÉ BADKAMER 
Werkwijze ondergrond 
• Juiste hechtprimer aanbrengen met vachtroller en laten drogen. 
• Boncreat BC Flex aanbrengen met roller in de inwendige hoeken en terwijl Boncreat BC Flex 

nog nat is kimband plaatsen in inwendige hoeken en bij alle leidingen die uit de wanden 

komen. Dan vervolgens alles inrollen met Boncreat BC Flex en laten drogen.  

• 2e laag BC Flex  aanbrengen met roller (ook over de kimband) en laten drogen.  

• Circa 5 mm watervaste krimpvrije fijne stuclaag aanbrengen bijvoorbeeld Knauff Aquastuc 

(niet afmessen volg de tegelwerkwijze). Of Ardex R1. Hou daarbij wandvlakken vrij van elkaar 

(ingesneden inwendige hoeken). Maak buitenhoeken niet te scherp, laat het geheel drogen.  

• Verwerk bij instabiele ondergronden zoals bijvoorbeeld kalkzandsteen of cellenbeton altijd 

deugdelijke alkali bestendige wapening in de stuclaag. Doe dit ook bij naden et cetera 

• Het is nu klaar voor het aanbrengen van het Beton Ciré. 

 

WERKWIJZE BETON CIRÉ 

• Breng de Boncreat Beton Ciré Primer (indien nodig) aan met vachtroller en laat drogen 

• Verspaan de 1e laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en laat 

minimaal circa 3 uur drogen. Controleer of het goed droog is. 

• Schuur lichtjes met korrel 120-150,verwijder het stof bijv met droge doek, wisser, stofzuiger. 

Zeer beslist nooit nat afnemen.  

• Verspaan de 2e laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en breng 

in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst, laat het minimaal circa 3 uur drogen. 

• Schuur lichtjes met korrel 120-150,verwijder het stof bijv met droge doek, wisser, stofzuiger. 

Zeer beslist nooit nat afnemen.  

• Breng een zeer dunne laag Boncreat Epoxy coating aan met een velours roller. Oefen druk uit 

op de roller, laat deze 24 uur drogen.* 

• Schuur lichtjes op met korrel 240 of hoger en verwijder stof goed bijv met een kleefdoek, 

stofzuiger, wisser. Breng nu de 2e dunne laag epoxy aan. Hierna na 24 uur licht opschuren tot 

het mat is en stof verwijderen met een kleefdoek. 

• Breng de 1e 2k PU laklaag aan met een lakroller voor transparante lak, laat ca 6 uur drogen. 

• Lak het geheel in ieder geval 3 keer en met ca 6 uur droogtijd tussen de laklagen.  

• Na 48 uur alle naden/inwendige hoeken goed afkitten, ook rondom kraanleidingen etc.  

• Na 10 dagen is het geheel geschikt om belast te worden met water. 

Ondergrondeisen: stabiel, blijvend droog, vlak, vuil- en vetvrij,  

*U kunt ook de 2e laag Epoxy aanbrengen na 2 uur, u hoeft dan niet eerst te schuren 
- ingefreesde leidingen in wanden dienen vastgezet te worden met watervaste stumortel, nooit met 

vochtgevoelige mortel. Gebruik altijd bemantelde leidingen.  Indien een ondergrond wordt opgebouwd uit 

platen gebruik dan in de natte cel bij voorkeur WEDI platen. 



 

BONCREAT BETON CIRÉ aanrechtblad 

Werkwijze ondergrond 

• De ondergrond dient vormvast, vlak watervast en stabiel te zijn. 

• Gebruik watervast verlijmd multiplex of watervast verlijmd MDF.  

• Schroef en lijm alle verbindingen (hoeken, vlak op vlak etc, dus ook tussen 2 platen op 

elkaar).  

• Gebruik een D4 lijm en RVS schroeven, schroef bij voorkeur vanaf de onderzijde van het 

blad, werk bij voorkeur in verstek.  

• Laat de schroeven verzinken, plamuur alle schroefgaten en naden met watervaste 2-

komponent plamuur.  

• Rond alle hoeken van het blad goed af, te scherpe hoeken zorgen voor te weinig hecht 

oppervlak en kunnen leiden tot onthechting. 

• Breng wapeningsgaas aan over alle naden, circa 10cm breed.  

• Breng nu een zeer dunne laag Boncreat Epoxy coating aan met een velours roller, rol 

krachtig,  en laat deze 24 uur drogen. Herhaal dit indien gewenst.  

• Schuur het geheel lichtjes met korrel 150-240 tot het mat is, en verwijder het stof 

bijvoorbeeld met een droge doek, stofzuiger, wisser.  

• Breng in het geval van wapening, indien nodig,  eerst een dunne “schraap” laag Beton Cire 

aan en laat circa 2-3 uur drogen. 

• Schuur het oppervlak na 2-3 uur lichtjes om oneffenheden te verwijderen.  

• Het is nu klaar voor het aanbrengen van het Beton Ciré. 

 

WERKWIJZE BETON CIRÉ 

• Verspaan de eerste laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne maar dekkende 

laag en laat het minimaal circa 3 uur drogen. Controleer altijd of het goed droog is. 

• Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof droog, bijvoorbeeld 

met een doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen. 

• Verspaan de tweede laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag 

en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur 

drogen. 

• Schuur het geheel wederom lichtjes met korrel 120-150 en verwijder droog het stof, 

bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen. 

• Breng een dunne laag Ecosealer aan. Poets het geheel secuur uit met een poetspad en een 

katoenen doek. Herhaal deze stap hierna nog 2 maal met een tussenpose van 8 a 12 uur. 

• Na 48 uur alle naden/inwendige hoeken goed afkitten, ook rondom kraanleidingen etc.  

• Ontzie het Beton Ciré de eerste 7 dagen zo veel mogelijk, neem vuil en vocht direct op.  

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website 

www.boncreations.nl 

 

BONCREAT METAL STUC 
Breng indien nodig een laag Boncreat Primer aan met een vacht roller en laat het geheel 60 min drogen 

• Verspaan de Metal Stuc Basis laag met de Boncreat Spaan dun en dekkend in het gewenste smeerbeeld en 

laat minimaal circa 3 uur drogen. 

• Schuur als het droog is lichtjes met korrel 150 en verwijder het stof bijv. met droge doek, stofzuiger, wisser. 

Zeer beslist nooit nat afnemen.  

• Verspaan nu een laag Boncreat 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 ongeveer wenst en 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. 

• Laat minimaal 3 uur drogen en breng eventueel een laag Boncreat Ecosealer of boncreat 2K PU coating aan,  

• Herhaal eventueel na 12 uur 

• De doeken die u heeft gebruikt voor het uitpoetsen van de ecosealer na gebruik aub onderdompelen in 

water in verband met de kans op zelfontbranding. 

Ondergrondeisen: stabiel, blijvend droog, goed vlak, vuil- en vetvrij, geen structuur. Metal stuc is geen 

uitvullende laag 

    BONCREAT BETONLOOK VERF 
• Breng de Beton Look verf dik aan met een kwast of vachtroller. Bewerk de nog natte verf door met de 

Boncreat Spaan over het oppervlak te spanen. Voor een stoer effect doet u dit onregelmatig met reliëf, 

voor een strakker effect maakt u het geheel iets vlakker. 

• Indien het uw eerste keer is werkt het het handigste met 2 mensen, waarbij de ene persoon aanbrengt 

met de roller en de andere met de spaan.  

• Laat het geheel in ieder geval 6 uur drogen en controleer dan of het oppervlak droog (voelt het droog 

aan?, zitten er geen donkere plekken in) 

• Als het droog is schuurt u het oppervlak lichtjes op met korrel 400 of hoger, hierdoor ontstaat het 

Beton Look effect. Verwijder het stof en geniet van uw mooie Beton Look Wand.  

• Voor extra effect kunt u de Boncreat spaan in een circa 45-60 graden hoekstand over het droge 

oppervlak spanen. Het geheel gaat hiervan glanzen en er ontstaat een donkere grijs-zwarte afzetting. 

Stop wanneer u tevreden bent. 

• Indien u Boncreat Beton Look Verf meer water- en vuilafstotend wil maken kunt u deze voorzien van 

Boncreat Sealox Impregneer, dit is een onzichtbare laag.   

 

 

LET OP KLEUREN VAN BETONLOOKVERF EN BETON CIRÉ ZIJN NIET HETZELFDE 

 

 

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl 

 


