
Op welke wijze adviseren wij je om de 
beton schutting te verwerken

Montage richtlijnen

Stap 1 
Het uitlijnen van de schutting

Plaats de eerste paal in de grond (zie afb. 2). Zet een 
streep op de paal bij een hoogte van 26 of 36 centimeter, 
(afhankelijk van het motief ) gemeten vanaf het maaiveld 
oftewel begin van de gleuf. Bevestig vervolgens een 
metseltouw op deze hoogte en bevestig het touw op het 
einde van je schutting en span het touw tot een lijn. 

Nu heb je de looplijn uitgezet van je beton schutting en 
kun je bij het verdere verloop van de montage 
eenvoudig controleren indien je op de juist hoogte blijft.  

Tip: Controleer altijd voordat je begint met de verwerking 
van je schutting de kadastrale erfgrens. 

26 centimeter

Stap 2
Het plaatsen van de palen

Plaats nu op iedere twee meter een betonpaal gemeten 
van gleuf tot volgende gleuf van de betonpaal. Graaf 
een gat van ongeveer 50 centimeter diep. Breng bij 
iedere betonpaal, nadat je deze waterpas hebt gezet, 
twee zakken snelbeton aan. Snij de zak open en giet de 
snelbeton in het gat. Voeg vervolgens naar verhouding 
het water toe en schep het mengsel voorzichtig door 
elkaar. Laat het vervolgens 10-30 minuten uitharden 
(afhankelijk van de temperatuur bij verwerking).

Tip: Plaats alvast het eerste paneel tussen de palen zodat je 
de juiste maatvoering controleert voodat het snelbeton 
droog is en voorkom tevens eventuele verzakkingen.

Stap 3 
Het afvullen van de schutting

Nadat de snelbeton bij iedere betonpaal volledig is 
uitgehard kun je gaan beginnen met het afvullen. 
Verwijder eventuele bramen (gietproces) van het 
betonpaneel door middel van een hamer. Door de “mes 
/ groef” verbinden passen de panelen direct in elkaar.

Tip: Plaats de panelen altijd met behulp van een ladder of 
een stevige opstap. Moet je de panelen behoorlijk ver tillen? 
Gebruik dan een kruiwagen. 
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Stap 4
Opbrengen van beton coating

* Indien je hebt gekozen voor beton coating is deze stap 
van toepassing. De eenvoudigste manier om de coating 
op te brengen is door middel van een verfspuit. Breng 
de coating in twee lagen op. De eerste laag verticaal en 
laat deze korte tijd drogen totdat deze licht nat is. 
Vervolgens de tweede laag horizontaal en werk 
eventuele plekken bij naar wens. Door de coating 
voorkom je dat de schutting gevoelig is voor weers-
invloeden en realiseer je een schitterend eindresultaat!

Tip: Maak je schutting vooraf schoon (stof en voegmortel) 
met een staalborstel of bezem. Maak de schutting niet nat 
met een tuinslang.  

Voor deze klus heb je nodig: 

DUO BETON

- Steekschop

- Hamer - Lange waterpas

- Metseltouw

- Verfspuit

- Stanleymes

- Ladder - Tuinslang- Rolmeter

- Emmer - Kruiwagen

Beton
Coating

36 centimeter

Verwerk de panelen eenvoudig met de mes en groef 
verbdingen, zonder enige voegmortel, en met een subliem 
strak eindresultaat.
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