
> Toepassing
 Concreto is een handgemaakte decoratieve pleisterlaag op basis van kalk. Concreto kan in diverse   
 decoratieve structuren worden aangebracht.

> Eigenschappen
 Goed ademend product. Zeer geschikt voor het bedekken van oneffenheden op de ondergrond.                    
 Door de flexibiliteit van dit product kan het zeer goed in dikke lagen worden aangebracht zonder dat er   
 scheuren ontstaan in de afwerking.

> Verwerking
 De temperatuur van de ondergrond dient maximaal 30°C boven het dauwpunt te zijn. Dit product niet   
 verwerken bij een temperatuur lager van 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

> Kleur
 Wit, verkrijgbaar in 8 standaard kleuren.

> Eigenschappen 
 Glansraad: Mat 
 Gereedschap: Roestvrijstalen spaan  
 Consumptie: 1,5 kg / m2 (2 lagen) 
 Droogtijd: Bij 23 °C 6-9 uur
 Verdunning: N.V.T.
 Reiniging: Pluisvrije katoenen doek
 Opslag: Droog in goed gesloten verpakking. Min 5°C / Max 30°C 
  Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.  
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Maak de ondergrond goed schoon en verwijder eventuele 
oneffenheden.De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij 
te zijn.

Geborsteld beton effect

Stap 1: Breng 1dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen 
spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan 
en druk en strijk het product glad door middel van cirkelvormige 
bewegingen.

Textuur effect

Stap 1: Breng 1dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen 
spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan 
in onregelmatige diktes en bewerk het product tot het gewenste effect.

Gestreept effect
 

Stap 1: Breng 1dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen 
spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan 
en creëer het effect door in het oppervlak te snijden met de rand van de 
spaan.

Betonplaten effect
 

Stap 1: Breng 1dekkende laag Concreto aan met een roestvrijstalen 
spaan. Wacht tot het product handdroog is.

Stap 2: Breng tweede laag Concreto aan met een roestvrijstalen spaan 
en creëer de voegen en decoraties met de rand van de spaan.


