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NB: Claystone© is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor 
deze toepassing,  zie Creatina© of TadelaktPro™ 

 
 
 

9 GOUDEN REGELS OM SUCCESVOL TE WERKEN MET HET PRODUKT 
 

1. Verzeker U van een correcte voorbereiding van de ondergrond 

2. Meng pigment en poeder tot één geheel door regelmatig de mengeling over te 
gieten van één pot in een andere 

3. Vergeet zeker niet de polymeer te vermengen met evenveel water 
4. Na dat U de polymeer JES05 vermengd hebt met het gekleurde poeder, 5-10 

MINUTEN LATEN RUSTEN vooraleer U verder gaat 
5. De 2de laag toepassen voordat de 1ste laag droog is 
6. Nooit een laag aanbrengen die dikker is dan 1,5 à 2mm 
7. Volg nauwgezet de stappen van de handleiding  

8. Gebruik géén agressieve schoonmaakproducten 
9. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de 

werkzaamheden  
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Voorbereiding van de ondergrond 

 

 
 
95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK IS GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN PRODUCTSAMENSTELLING. 
 
Neem eventueel advies en steun van een vakman in de bouwsector om een correcte 
voorbereiding te garanderen 

  

• Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of 
andere stoffen die de hechting kunnen bemoeilijken. 
 
• Gipsondergrond zal moeten worden voor behandeld met een speciale gipsprimer. 

   De primer een paar uren laten drogen. 
 
• De ondergronden op basis van anhydride of gips moeten volledig droog zijn (resterend 

vochtgehalte maximaal:0,5%) en zullen geschuurd en behandeld worden met primer(zie bijlage). 
 
Tegel: het tegelopp. moet droog, vast, in staat zijn om belastingen te weerstaan, vrij van vet en 

stof. De gebarsten voegen worden eerst bijgewerkt. 
 

tips 
Test op een extern of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de effecten van het eindresultaat 
te controleren. 
Lees deze handleiding en hou rekening met de volgorde van de installatie van  de diverse 
producten. Respecteer de droogtijden. 
 
DTU toepassing : DTU 59.3 - NF P74-203 Oktober 2000 
 
classificatie: 
• Bereik:  decoratieve 
• Coating 
• Voldoet aan: Family 1 - Klasse 1D2 
• Voldoet aan de FDT 30-808 minerale coating 
• Gehalte aan vaste bestanddelen: 80% van het gewicht 
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Voorbereiding voor de installatie op tegels 

EGLISATIELAAG OP TEGELS VOOR DE TOEPASSING VAN PRIMERPRO VOOR TEGELS :  vraag uw leverancier om advies 

 
TOEPASSING VAN AFDICHTINGSVLOEISTOF PRIMERPRO VOOR TEGELS 

 

PrimerPro voor tegels goed 

schudden voor gebruik.  

o Een laag met roller of kwast 

aanbrengen 

Volledig laten drogen (tenminste 2 

uren).  
 

 
 
 
                                                              ------------------------------- 
 

Installatie voorbereiden op muren en vloeren 

Aanbrengen van de ClayLime® hechtlaag PrimerPro  

Producttoepassing 

o Bedek het hele oppervlak met een kwast of roller.  

o Laat het goed drogen. 
 

 
 

 
 

Gereedschap  

Roller  of kwast 

Reiniging 

Reiniging van de werktuigen met water, zolang het 
produkt niet verhard is.  

Rendement 

 10m²/liter 

 

Gereedschap  

Roller of kwast 

Rendement 

Ongeveer 10 m²/liter  

Reiniging 

De roller met water wassen 
 



 TOEPASSINGEN 
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Installatie van de Claystone© (op een voorbereid oppervlak) 

Voorbereiding van het product 

Claystone©  is samengesteld uit een poeder te mengen met water en een vloeibaar polymeer. 
o Verdun de vloeistof polymeer JES 05 met dezelfde hoeveelheid water. 
o Meng het poeder met de pigmenten in droge toestand in een emmer. OPGELET: mengeling moet volledig 

zijn! 
o Voeg geleidelijk de verdunde JES05 toe aan het poeder (tot een dikke pasta) en meng met een elektrische 

mixer. Praktische tip: giet het polymeer op de bodem van de container vóór het toevoegen van het poeder. 

o Laat het 5-10 minuten inwerken, roer krachtig gedurende 2 minuten. De coating is klaar voor gebruik. 

 

 

Producttoepassing 

o Eerste laag : Aanbrengen van de laag met een spatel. Maximum laag van 1 tot 2 mm.  Laten drogen tot 

het product niet meer aan de vinger kleeft.  
o ** Tweede laag: het overgebleven product lichtjes verdunnen met vloeistof JES010. Onmiddellijk 

aanbrengen in een zeer fijne laag. Voor een gladdere afwerking: opnieuw met de gereinigde spatel over 
de volledige oppervlakte gaan.  
** Bij het aanbrengen van de tweede laag op een volledig droog oppervlak moet deze oppervlakte 

voldoende vochtig  worden gemaakt meteen spons of een  spuitbus.  
o Drogen:  Laat de Claystone© volledig drogen (8 tot 12u afhankelijk van de weersomstandigheden). 

 
Om meer diepte en uitstraling te geven, raden wij aan een fijne laag Creatina© op de 2 lagen Claystone© 

aan te brengen 
 
 

Gereedschap 

Roestvrij stalen spatel (of PVC voor de lichte kleuren).   

Reiniging 

Claystone©kan gemakkelijk met water verwijderd worden van de gereedschappen en de oppervlakken die 
werden behandeld toen het product nog vers was. 

 

Rendement 

Verbruik is ongeveer 1.9 kg / m² in 2 lagen (1-2mm dik). 
 
LET OP: Verwarmde vloeren: de vloerverwarming afsluiten tot het volledig droog is. 

 



BESCHERMINGEN 
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Beschermingen voor Claystone© 

Binnenwanden 

De bescherming van binnenmuren gebeurt met PerfectPROTECT van ClayLime®. 

 

Producttoepassing PerfectPROTECT 

o Op een gelijkmatige manier aanbrengen in gekruiste lagen. Oppassen dat er geen druppels of plassen 

ontstaan 

o De tweede laag moet maximaal binnen de 45 à 

60 minuten aangebracht worden 

o De derde laag binnen de 45 à 60 minuten 

aanbrengen na de tweede laag 
 

 

 

 

 

Voor maximale bescherming, gebruik PerfectSealNew of MonoSeal (zie volgende pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereedschap  

Zachte Roller  

Reiniging 

Reiniging van de werktuigen met veel water 

Rendement 

 1L = 5m² in 3 lagen 

 



BESCHERMINGEN 
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Vloeren, keukenbladen, keukenmuren, badkamermuren, trappen 
 
De bescherming gebeurt met 3 lagen MonoSeal voor een satijnen afwerking of met 2 

lagen MonoSeal + 1 laag PerfectSealNew voor een matte uitvoering.  

 
Het substraat moet droog en stofvrij zijn. 
 

Toepassing van MonoSeal  
 

OPGELET : Voor het gebruik het product 2 minuten krachtig schudden. 

o Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen. 

o Tenminste 1u / 1u30 wachten (afhankelijk van de temperatuur) tussen elke laag. 

o De ruimte ventileren zonder tocht te maken. 

 

OPGELET: Laat minimaal 24 uur drogen, vóór het verkeer en alle contact met water en andere 
reinigingsproducten. 

 

 

Toepasing van PerfectSealNew 
 
OPGELET: de hardener niet schudden 

 

o Giet de verharder in de lak.   DE VERHARDER NIET SCHUDDEN. 

o Zeer goed omroeren tot men een homogeen mengsel verkrijgt. 

o Enkele minuten laten rusten. 

o Tenminste 1 uur wachten voor aanbrengen van de volgende laag. 
o Gebruik het mengsel binnen de 4 uren.  

o Na 1 uur aanraakbaar.  

 

OPGELET: Laat tenminste 48 uren drogen voor 

contact met water of met 

schoonmaakproducten enz. 
PerfectSealNew kan verschillende kleuren 

donkerder maken.   

 
 
 

Gelieve de instructies van de fabrikant 
aandachtig lezen! 

MonoSeal + PerfectSealNew 

Tools  
9mm Microfiber-roller  
Rendement  

1de laag : 1l voor 8m² 
2delaag : 1l voo 10m² 
3de laag : 1l voo 12m² 
 
MonoSeal-gereedschap met heet zeepwater reinigen 

PerfectSealNew -gereedschap reinigen met veel water 

 



ONDERHOUD 
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Onderhoud 
 
Claystone© dient droog en vorstvrij (boven 5°C) opgeslagen te worden. 

 
Welke ook de beschermlagen zijn die aangebracht werden, het is aangeraden om Claystone©  te onderhouden 

met PerfectClean of natuurlijke, zachte zeep. Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve 
schoonmaakproducten vermeiden.  
 
OPGELET: geen ontkalkingsmiddelen of andere agressieve producten gebruiken.  

Veiligheidstips 

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Draag handschoenen tijdens het werken en een veiligheidsbril om uw producten te mengen. 
Lees de veiligheidsinformatie.  
Indien u het product zou inslikken, lees aandachtig de instructies en raadpleeg uw arts. 

Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245 Frankrijk: +33 (0) 1 40 05 48 48 
 
Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, onze aanbevelingen voor het gebruik ervan komen van uitvoerige testen en 

praktische ervaring. 

Ze kunnen echter enkel verwezen worden als algemene richtlijnen zonder waarborgen op de eigenschappen ervan, daar wij geen  
invloed hebben op de plaatselijke werfomstandigheden en de uitvoering van het werk. 
 
Meer informatie op www.claylime.com 
Deze versie van de handleiding vervangt alle  voorgaande. 

 


