STA P VO O R STAP

STONE ART COLOR
STEENEFFECT MET
KLEURNUANCES

Natuursteen bestaat in vele kleuren en stijlen, met generfde en
geaderde schakeringen. Een warme travertin, een donker rotseffect
of liever een verouderde betonlook? Creëer de stijl die je mooi
vindt met de meerkleurige techniek Stone Art Color.

Benodigdheden
Stucprimer Hydro / Stone Art / Stone Top / blauwpuntrol / effectspatel / trekkertje /
schuurpapier / handborstel / spons / viltrol

Grond- en structuurlaag
STAP 1 Bescherm de omgeving en bereid de ondergrond voor met
een primer in een vergelijkende kleur van Stone Art. Voor muren is
Stucprimer Hydro de geschikte primer. Laat minstens 12 uur drogen.
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STAP 2 Breng een laag Stone Art aan met een blauwpuntrol.
Breng de verf kriskras aan in korte, onregelmatige bewegingen
(foto 1). Je zal een duidelijke rolstructuur zien. Neem regelmatig
voldoende nieuwe verf op jouw rol.
Vermijd recht afgewerkte vlakken. Maak de randen van je werkvlak
onregelmatig en gekarteld (foto 2). Laat de werkvlakken elkaar
diagonaal opvolgen en vermijd zo rechte lijnen in het eindresultaat.
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STAP 3 Na 10 minuten heb je ongeveer 2 à 3 m2 aangebracht. Leg
de rol aan de kant en neem de effectspatel. Houd de spatel vast aan
het uiteinde van het handvat (foto 3). Oefen geen enkele druk uit op
de spatel. Laat de spatel zacht over het oppervlak strijken. Krijg je
strepen? Dan druk je te hard. Ga er opnieuw over met de rol, zonder
extra verf, en spatel er meteen overheen.
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Maak kriskras bewegingen met de spatel. Veeg de spatel regelmatig
af met een vod. Spatel nog niet aan de rand van je werkvlak. Hier zal
je een overlapping maken met het volgende oppervlak.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

STAP 4 Begin aan een nieuw werkvlak met de rol. Zorg voor een
overlap van ongeveer 10 cm met het vorige werkvlak. Telkens nadat
je een 10-tal minuten gerold hebt, keer je terug met de spatel in je
werkvlak om de verftoppen plat te strijken. Herhaal deze stappen tot
je volledige oppervlak behandeld is. Laat minimum 8 uur drogen.

Afwerklaag
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STAP 1 Ga éénmalig met schuurpapier korrel P100 over de volledige

oppervlakte (foto 4). Ontstof daarna met een handborsteltje.

STAP 2 Is je oppervlak groter dan 5 m2? Werk dan met 2 personen
en bevochtig je werkvlak telkens eerst met een natte, niet-druipende
spons (foto 5). Een meubel of kleine wand kan je in je eentje doen
en hoef je niet te bevochtigen.
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STAP 3 Breng een laag Stone Top (foto 6) aan met een viltrol.
Schrik niet van de kleur. Dit ziet er anders uit na het drogen. Breng
voldoende verf aan en strijk deze min of meer egaal uit. Rol goed uit
aan de rand van je werkvlak zodat de verf daar niet te dik staat.
Vermijd recht afgewerkte vlakken. Maak de randen van je werkvlak
onregelmatig en gekarteld. Laat de werkvlakken elkaar diagonaal
opvolgen en vermijd zo rechte lijnen in het eindresultaat.

STAP 4 Je kan nu aan de slag met het trekkertje (foto 7). Ga met
het trekkertje in glijdende bewegingen over het oppervlak. Herhaal
tot je geen streepvormige ophopingen meer ziet. Haal tussendoor
de verf van het trekkertje met een kwast.
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STAP 5 Bevochtig het volgende werkvlak met de spons. Breng
de Stone Top aan met de rol en sluit mooi aan op de rand van het
vorige werkvlak, daar waar de verf heel dun is aangebracht. Ga er
dan over met het trekkertje. Herhaal alle stappen tot het volledige
oppervlak behandeld is. Laat 24 uur drogen.

Onderhoud
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Stone Art is zeer krasvast, waterbestendig en uitstekend reinigbaar.
Geschikt voor muren, kasten, stoelen en andere meubeltjes. Goed
onderhoudbaar op tafels, werkbladen en spatwanden. Laat 48 uur
drogen voordat het meubel of werkblad wordt gebruikt of je het
decoreert. Indien gewenst, kan je de techniek nog extra beschermen
met een bijkomende laag transparante Stone Top (enkel op lichte
kleuren).

Gemorst op het oppervlak?
Filmpje van het aanbrengen
Structuurlaag Afwerklaag

STAP 1 Gemorste vloeistoffen en vetten neem je binnen de 5
minuten weg. Reinig met water en detergent en een zachte spons.
STAP 2 Heb je toch een vlek? Laat water met detergent inwerken
gedurende een half uur of een uur. Indien dit niet werkt, kan je
bleekwater 10° een half uur tot een uur laten inwerken. Verlucht de
ruimte goed en draag handschoenen.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de
juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.

