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BESCHRIJVING 
ConQrete is een hoogwaardige decoratieve afwerking met het robuuste en industriële karakter van 
beton. 
ConQrete is een readymixproduct, gemakkelijk aan te brengen in één laag. Twee lagen zorgen voor 
meer decoratieve mogelijkheden en meer diepte. 
De afwerking is door de natuurlijke kalk ultramat. Dankzij de ademende eigenschappen van 
kalkhoudende producten draagt ConQrete in zijn natuurlijke vorm bij tot een gezond leef- en 
werkklimaat. 
Niet geschikt voor de vochtige omgeving van badkamers, ook niet aanbrengen in de buurt van 
(keuken)kranen of op intensief gebruikte oppervlakken zoals aanrecht, vloeren en trappen.  
Alleen binnen gebruiken. 
 
ONDERGROND 
De ondergrond moet vlak, droog en schoon zijn, vrij van scheidende lagen (zoals stof, vet, losse deeltjes 
enz.). 
Ongeschilderde oppervlakken: verse cementlagen, kalkcementpleisters en nieuwe betonlagen volledig 
laten drogen vooraleer te behandelen. 
Gipsplaten afwerken met gipsplaatvuller. Het vulmiddel volledig laten drogen.  
In geval van niet egaal absorberende oppervlakken altijd eerst Uniwall Fix  en nadien Uniwall Primer 
NF-21 aanbrengen voor de applicatie van ConQrete. 
Geschilderde oppervlakken: schuren/ontglanzen (met schuurpapier korrel 120-150) vooraleer Uniwall 
Primer NF-21 aan te brengen. 
 
AANMAKEN 
ConQrete is een kant-en-klaarproduct dat in 6 verschillende kleuren beschikbaar is in 4 kg en 16 kg. 
 
APPLICATIE 
Primer: de ondergrond eerst voorbehandelen met Uniwall Fix (niet egaal absorberende oppervlakken), 
Uniwall Primer NF-21 voor het aanbrengen van ConQrete. Voor meer informatie de betrokken 
technische fiches raadplegen. 
ConQrete aanbrengen:  een Venetiaanse spaan gebruiken. 

• 3-4 m² per keer aanbrengen. 
• Na het aanbrengen van ConQrete, met een verfrol, natuurspons, crepirol … de gewenste textuur 

creëren.   
• 5-10 minuten laten rusten.  
• Het oppervlak voorzichtig gladstrijken met de Venetiaanse spaan. 
• 1 laag volstaat. Een tweede laag voegt diepte toe en geeft meer decoratieve 

mogelijkheden/effecten. Een tweede laag kan de uiteindelijke kleur licht beïnvloeden. Tussen 
de lagen 4 uur laten drogen. 

Bescherming: ConQrete kan (na 12u droogtijd) met Uniwall 1KPUMatt of Uniwall Wax worden 
beschermd tegen vlekken. 
 
Stoopen & Meeûs raadt aan om, vooraleer het volledige werk uit te voeren, altijd eerst enkele 
representatieve tests te doen, rekening houdend met het type en de staat van de ondergrond. 
 
TECHNISCHE KENMERKEN 

Leveringsvorm Vloeibare pasta 

Soortelijk gewicht 1,65 ± 5% 

pH 11-12 

Hechting Hecht zeer goed op Uniwall Primer NF-21 

Aantal lagen 1 laag volstaat voor een realistisch betoneffect. 
Een tweede laag geeft een nog decoratiever effect en meer diepte. 
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Verbruik ConQrete ± 0,8 kg/m². Het totale verbruik hangt af van de dikte van de laag en de 
applicatietechniek. 

Droogtijd Kleefvrij na 12 uur. 

Uithardingstijd Volledig uitgehard na 30 dagen 

Temperatuur Omgevings- en ondergrondtemperatuur  tussen +10 °C en +30 °C. 

Aanbevolen 
gereedschap 

Venetiaanse spaan 

Reiniging gereedschap Water en zeep. 

Reiniging en onderhoud 
van het oppervlak 

Afwasbaar 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.  Geen 
reinigingsmiddelen gebruiken. Water en zeep gebruiken. 

Houdbaarheid 12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele verpakking en 
vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct zonlicht. 

 
VOORZORGSMAATREGELEN 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend recyclagepark. 
 
UFI: J1A3-G0TE-V007-MV3W 
 

 
    Gevaar  
 
OPMERKING 
Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf 
aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen. De in deze technische fiche verstrekte 
informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de 
laatste versie van de handleiding, de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad. 
 
Stoopen & Meeûs N.V. 
Van Praetstraat 22 
2660 Hoboken 
België 
Btw: BE0450 824 623 
www.stoopen-meeus.com 
info@stoopen-meeus. 


