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®: Installatiestappen 

6 GOUDEN REGELS OM SUCCESVOL TE WERKEN MET WONDERSTONE® 
 

 

Voorbereiding van de ondergrond 
 
• Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere stoffen die 
de hechting kunnen bemoeilijken. 

 
• De oude oppervlakken goed poetsen om schimmel, loszittende of slecht hechtende delen te verwijderen door 
wassen en/of mechanisch schuren. 
 
• 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 onze Primerpro. 
 
• Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, barst gevaar, enz. moeten eerst worden bedekt met een laag 
tegellijm waarin een glasvezel- of PVC-gaas is geïmpregneerd, dat vervolgens wordt bedekt met een tweede 
dunne laag tegellijm die goed is uitgevlakt. 

 
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. 
 
Classificatie: 
• Bereik : decoratieve 
• Coating 
• Voldoet aan: Family 1 - Klasse 1D2 

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  

  

1. Verzeker U van een correcte voorbereiding van de ondergrond. 
2.  Goed de Wonderstone® mengen + een beetje water toe voegen als nodig. 
3. De 2de laag toepassen zodra de 1ste laag matifieert maar niet droog is. 
4. Nooit een laag aanbrengen die dikker is dan 1,5 à 2mm (in twee lagen). 
5. Volg nauwgezet de stappen van de handleiding. 
6. Gebruik géén agressieve schoonmaakproducten. 
7. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden. 
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➢ Voorbereiding voor de installatie op tegels.   
 
Egalisatielaag op tegels voor de toepassing van PrimerPro voor tegels: vraag uw leverancier om advies.  

➢ Installatie voorbereiden op muren en vloeren.  

Aanbrengen van de hechtlaag PrimerPro op een 
proper, glad, droog en stabiel (zonder barsten) 
oppervlakte.  

Aanbrengen van PrimerPro 
o Bedek het hele oppervlak met een schuimrol. 
o Laat het goed drogen (+/- 1 uur). 

 

Installatie van de Wonderstone® (op een voorbereid oppervlak) 

Voorbereiding van het product 

o Roer de mengsel met en elektrische mengmachines 
o Als het nuttig is, voeg 1% tot 2% water om het 

mengsel te verdunnen.  

Producttoepassing 

o Eerste laag: aanbrengen van de laag met een spatel. 
Maximum laag van 2 mm. Een beetje laten drogen tot 
het laag mat is. 

o Tweede laag: indien nodig, voeg een beetje water toe 
om de toepassing te vergemakkelijken. Opgelet: een 
beetje water zal het mengsel aanzienlijk verdunnen. 
Breng het Wonderstone in een dunne laag aan en 
strijk het onmiddellijk glad met het gereedschap 
onder een lichte hoek. 

o Drogen : laat de Wonderstone helemaal drogen 
(tussen 12 tot 24u afhankelijk van de 
weersomstandigheden). 

 
Voor een gladde en zachte afwerking is het raadzaam lichtjes te schuren met een excentrische schuurmachine 
met schuurpapier korrel 80 of 100. 
 

LET OP: Breng Wonderstone® niet aan op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator. 
Zet het verwarmingstoestel uit voordat u met de werkzaamheden begint en wacht tot het 
volledig droog is voordat u het geleidelijk weer inschakelt. 

 

Gereedschap  
Roller of kwast 
 
Reiniging 
Reiniging van de werktuigen met water, zolang het 
produkt niet verhard is. 
 
Rendement 
10m²/liter 

 

Outils  
Platoir en inox (ou en PVC pour les tons clairs). 
Eponge.  

Nettoyage 
Wonderstone® s'élimine facilement à l'eau sur 
les outils et les surfaces traitées tant que le 
produit est encore frais. 

Rendement 
La consommation de Wonderstone® est 
d'environ 1,5kg-2kg/m² en 2 couches (2mm max 
d’épaisseur au total). 
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Beschermingen voor Wonderstone®   
 

Beschermingengids Wonderstone® 
Vóór elke bescherming te plaasten, lees goed de instructies op de verpakking. 

Vloeren 

Mat Licht satijn 

PerfectSealNew : twee-componenten lak in 3 lagen 
te plaatsen met verfroller microvezel 9mm.  

 

MonoSeal : mono-component lak in 3 lagen te 
plaatsen met een verfroller microvezel 9mm. 

Binnenwanden 
Mat Licht satijn 

Gemiddelde bescherming en onzichtbaar: 
PerfectProtect: water & olie-afstotend in 2 - 3 lagen 
te plaatsen met verfroller microvezel 9mm. 

 

MonoSeal : mono-component lak in 3 lagen te 
plaatsen met een verfroller microvezel 9mm. 

PerfectSealNew : twee-componenten lak in 2 lagen te 
plaatsen met verfroller microvezel 9mm. 
 

Badkamer en keukenbladen (Wonderstone® niet geschikt voor douches) 
Mat 

PowerSeal : waterafstotende en anti-vlek oplossing in 2 lagen te plaatsen met verfroller microvezel 9mm. 
12 uren laten drogen 
+ PerfectSealNew : twee-componenten lak in 2 lagen te plaatsen met verfroller microvezel 9mm. 

 

 

Toepassingen van de beschermingen 

Het substraat moet droog en stofvrij zijn. 
Voor een gladde en zachte afwerking is het raadzaam lichtjes te schuren met een excentrische schuurmachine 
met schuurpapier korrel 80 of 100 na 24 tot 48uren. 
 

PerfectPROTECT 
o PerfectProtect goed schudden. 
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 

Vermijd druppels en plassen. 
 

PowerSeal (extra bescherming voor de badkamer en keukenbladen) 

o PowerSeal goed schudden. 
o Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen.  
o De tweede laag moet 30 minuten later aangebracht worden  
o OPGELET: Laat minimaal 12 uur drogen, vóór een andere bescherming te plaatsen. 

mailto:contact@wonderstone.be


         2021 11 

ClayLime sprl avenue Monplaisir, 77-89 B_1030 Brussels - Belgium 
wonderstone.be - contact@wonderstone.be – Tél +32-2 242 40 28 

Edition 12-2020. Cette édition annule les versions précédentes 

MonoSeal (licht satijn) 
o 2 minuten krachtig schudden. 
o Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol 

aanbrengen  
o Tenminstenste 1u/1u30 tussen elke laag. 
o De ruimte ventileren zonder tocht te maken. 

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

                    
PerfectSealNew (mat aspect) 

OPGELET: de hardener niet schudden 
o Zeer goed de lak A (1/1) + hardener B (1/8)  

handroeren tot een homogeen mengsel ZONDER 
KLONTJES OF WITTE SLIERTJES. 

o Enkele minuten laten rusten. 
o Aanbrengen met een 9mm microvezel-rol. 
o Laat één uur tussen de lagen drogen.   
o Gebruik het megnsel binnen de 4 uren.  

 
OPGELET: Laat tenminste 48 uren drogen voor contact met water of met schoonmaakproducten enz. 
 

Onderhoud 

Welke ook de beschermlagen zijn die aangebracht werden, het is aangeraden om Wonderstone te onderhouden 
met PerfectClean of natuurlijke, zachte zeep. Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve 
schoonmaakproducten vermeiden.  
OPGELET: Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve schoonmaakproducten 
vermeiden. 
 

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 
 
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. 
 

Gereedschap: 
PowerSeal : 9mm microvezel-rol 
MonoSeal :  9mm microvezel-rol 
PerfectSealNew : 9mm microvezel-rol 

 

Reiniging: 
Reiniging van de werktuigen met warme water en 
zeep 

Rendement: 
PerfectPROTECT: 1L voor 5m² in 3 lagen 
PowerSeal: 1L/10m² in 2 lagen 
MonoSeal en PerfectSealNew: 

1ste laag: 1Lvoor 8m² 
2de laag: 1L voor 10m²  
3de laag: 1L voor 12m² 
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