
BONCREAT BETON CIRÉ aanrechtblad 
Werkwijze ondergrond 

 De ondergrond dient vormvast, 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, 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 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. 

 

______________________________________________________________________ 

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

het minimaal circa 3 uur drogen. 

 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.  


