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MONTAGE & ONDERHOUD  

PRODUCT  Betonnen toilet voorzetwand voor droge ruimtes. 
Specificatie: beton met glasvezel versterking, vocht & vuil werend behandeld  

 
OPSLAG  Sla panelen op in een tochtvrije verwarmde ruimte zodat ze goed beschermd zijn tegen 
condensatie & vocht.  

 
MONTAGE   Lijmen met professionele montagelijm op basis van SMP Polymer (flexibel/oplosmiddelvrij), 
bijv. Bison Polymax High Tack/ Express (verkrijgbaar bij bouwmarkt). Volg de instructie op de verpakking. De 
ondergrond dient droog, schoon en vlak te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAGEN & BOREN 
Panelen laten zich eenvoudig ‘zonder te splinteren’ op maat zagen met behulp van een haakse slijper & 
standaard beton slijpschijf (het materiaal is zachter dan hardgebakken keramische tegels)  
Boren: materiaal kan goed geboord worden zonder te scherven. Kleine gaten (ø 5-12mm) met boorhamer op 
laag toerental / grote gaten (> ø25 mm) met droge diamantboor (slijptol) of nat boren.  
 

KITTEN  
Gebruik uitsluitend zuurvrije kitten met ondoorschijnende kleur. De merken: Den Braven/ kleur ‘Manhattan’ 
of PCI Silcoferm/ kleur ‘Cement grijs’ matchen goed met de kleur van het beton. Nooit  transparante of semi-
transparante kit gebruiken omdat deze een donkere verkleuring op het betonoppervlakte geeft.  
Belangrijk: geen watergebonden cement tegelvoeg (zoals Eurocol) voor keramische tegels gebruiken! Bij 
afmessen van de kit met waterige zeepoplossing, het betonoppervlak gelijk afnemen met vochtige spons om 
streepvorming van zeepresten te voorkomen. De hoeknaad tussen het betonpaneel en de gestucte wanden 
kunt u afwerken met witte acrylaatkit. 

 
ONDERHOUD  
Reiniging met niet schurende/ niet zure (pH neutrale) onderhoudsmiddelen zoals zachte of groene zeep. 
Dagelijkse reiniging middels sopje lauwwarm water met verdund neutraal schoonmaakmiddel houdt het 
betonoppervlak lang mooi. Advies: gebruik groene zeepoplossing of ecologische badkamerreinigers zoals 
Ecover (niet Antikalk). Oppervlak nooit met schuurspons of agressieve chemische middelen behandelen 
zoals chloor bleek/ ammonia/ cif of antikalk. Neem spatten met vet/olie, zure vloeistof of andere 
chemicaliën direct af met vochtige doek, omdat deze de beschermende coating kunnen aantasten en 
verkleuringen kunnen veroorzaken op het beton.  
 
Beton is een natuurproduct waarbij cement met water een chemische reactie aangaat en vrije kalk wordt 
gevormd. Kalkbloei bij betonproducten is gebruikelijk en verdwijnt vanzelf door slijtage en dagelijks gebruik. 
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