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Algemeen. 
 
Leef-beton is een decoratieve afwerkingsstuc. In verschillende kleuren leverbaar. Het product bestaat uit een 

mengsel van speciaal geselecteerde minerale grondstoffen met hars. 

Leef-beton kan aangebracht worden op nagenoeg alle ondergronden. Door de hydrofobe eigenschappen is het 

materiaal zeer geschikt voor zowel vloeren als muren, werkbladen, douches, trappen etc. Aan te brengen in 

minimale dikte van 1-3 mm in 2 lagen met behulp van een spaan. Geschikt als waterdichte of als decoratieve 

afwerking.  

 

Ondergrond. 
 
Het leef-beton is geschikt in combinatie met de volgende ondergronden; 

 

- Tegelwerk 

- Cement/beton 

- Gipsplaten 

- Stucwerk (cement- en gipsgebonden) 

- Anhydride oppervlaktes   

- Gips blok/gasbeton 

- Watervast verlijmd multiplex (mdf) 

 

Technische gegevens. 
 
- Verpakking:    per 10 m2 in lucht- en vochtdicht verpakte emmers   

- Mengverhouding:   1,1 kg basis : 250-325 gr resin  

- Kleur:     wordt geleverd met pigment genoeg voor 10 m2  

- Verbruik:   2,0 kg/m2 (1ste laag ca. 1,2 kg/m2 en 2de laag 0,8 kg/m2) 

- Verwerkingstemperatuur:  tussen de 15 °C  en 25 °C 

- Verwerkingstijd:   20 tot 30 min afhankelijk van de temp. en luchtvochtigheid 

- Sealbaar:    12-24 uur na aanbrengen van 2e laag schuren + aflakken 

- Rendement:    set van 20 kg basis + 5 kg resin is voldoende voor 10 m2 (2 lagen) 

 

Het product is 6 maanden houdbaar mits in ongeopende originele verpakking, lucht- en vochtdicht verpakt. 
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Gereedschap. 

 
Voor het aanmaken en aanbrengen van leef-beton zijn de volgende gereedschappen nodig; 

 

- Weegschaal, metalen en/of plastic spaan, emmer, mixer, schuurgereedschap 

- Handschoenen: veelvuldig werken met cement kan de huid aantasten 

 

Het gereedschap kan gemakkelijk worden gereinigd met water 

 

Prepareren ondergrond. 

 
De ondergrond dient droog, vlak, star, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen loszittende delen op de vloer 

zitten. Bij eventuele gaten en scheuren kan dit opgevuld worden met epoxy of cement (hierna afwerken met gaas 

of kimband). Hoeken en naden afwerken met gaas of kimband. Afhankelijk van het type ondergrond dient er een 

voorstrijk gebruikt te worden. Zie richtlijnen voorbereiding en behandeling ondergrond leef-beton. 

 

Aanmaken van het leef-beton. 

 
De ‘kit’ bestaat uit 2 componenten; basis waaraan het bijgevoegde pigment moet worden toegevoegd + 

bijbehorende resin (=hars). Voeg de juiste hoeveelheid pigment toe aan de basis (over zeef) en meng deze tot 

een homogene massa. Respecteer de voorgeschreven mengverhouding basis : resin en gebruik nooit water in 

combinatie met een van beide.  

Kleurcodering; 

Voorbeeld: Zwart-0,5 : 0,5 betekent 0,5% (massa) zwart pigment tov de basis. Dus op 20 kg 100 gram pigment 

toevoegen over de zeef. 

 

Het is af te raden een gehele kit in een keer aan te maken aangezien de verwerkingstijd na menging van de 2 

componenten kort is (20 tot 30 min. afhankelijk van luchtvochtigheid en (omgeving) temperatuur). Prepareer 

enkele kilo’s, afhankelijk van omstandigheden en het object. Voeg de juiste hoeveelheid basis aan de resin. 

Weeg de juiste hoeveelheden af met een weegschaal. Onjuiste of verschil in mengverhouding kan een 

kleurverschil, onvoldoende hechting of vermindering van sterkte van de laag veroorzaken. Meng de mortel met 

behulp van mixer (op lage snelheid) of troffel  tot een klontvrije, homogene massa is ontstaan. 

 

Het is aan te raden om het leef-beton eerst uit te proberen op een kleiner, vergelijkbaar object.  

 

Aanbrengen van het leef-beton. 

 
De aan te raden omgevingstemperatuur ligt tussen de 15C° en 25C°. Vermijdt blootstelling van het stucwerk aan 

wind en zon tijdens het aanbrengen. Bij hoge luchtvochtigheid en te koude temperatuur is er de kans dat er witte 

vlekken in het stucwerk ontstaan. Respecteer eventuele dilatatievoegen.   

 

1e laag; 1,0 kg basis : 250 gr resin. Aanbrengen met metalen of plastic spaan over het ingezande oppervlak.  

Deze laag draagt zorg voor de hechting van de stuclaag met de ondergrond. De 1e laag fungeert als basis voor 

de 2e laag. Verbruik ca. 1,2 kg/m2.   

 

2e laag; 1,0 kg basis : 250-325 gr resin. Mengverhouding per aanmaak exact aanhouden. Aanbrengen doet u als 

de 1e laag handdroog is, dat wil zeggen dat het niet meer afgeeft als u er met uw hand over wrijft. Rillen 

verdikkingen in de eerste laag wegschuren. In deze laag wordt de definitieve structuur/ tekening zichtbaar. Met 

een spaan of (frans) spackmes kan in de stuclaag effect worden aangebracht. Verbruik ca. 0,8 kg/m2. Tip; door 

na de eerste laag een extra seallaag (ca. 50 gr/m2) aan te brengen wordt het inzuigen van de 2de laag minder. 

Hierdoor wordt de verwerking van de 2de laag veel gemakkelijker en voorkomt men indroging. 
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Let op: tijdens het drogingsproces dient het product te worden beschermt tegen vorst, vocht, tocht, wind 

en zonnestraling. Vers ‘leef-beton’ nooit afdekken. Binnendeuren alvorens verwerking wegnemen.     

Droging en schuren van het leef-beton. 

 
- 12 tot 24 uur na de 2e laag kan de stuclaag worden geschuurd. Afhankelijk van de grofheid van de laag schuren 

met schuurpapier korrel 100 tot 150. Schuren met een roterende schuurmachine of met de hand. Door het 

schuren zal de stuclaag nog gladder worden en kan eventuele tekening worden aangebracht. Voorkom 

doorschuren. 

- Tijdens het schuren zal de stuclaag lichter van kleur worden (stof).   

- Bij vloeren; voorkeur niet met schoenen belopen. 

- Verwarming (vloer of radiator) pas aanzetten 48 uur na aanbrengen van de stuclaag. Bij vloerverwarming de 

temperatuur per dag langzaam opvoeren. 

- Maximale resistentie van de leef-beton laag vanaf 28 uur na opbrengen.   
 

Afwerken en beschermen van het leef-beton.  
 
Voor het aanbrengen van de sealer en PU-toplaag dient het oppervlak volledig schoon en vrij te zijn van stof of 

vuil. Deze kunnen de goede (water werende) werking van de coating verstoren. Voor het afwerken van uw vloer 

of wand gebruikt u de bijgeleverde afwerkproducten. Door deze producten zal de kleur donkerder worden en 

wordt de structuur duidelijker, maar het belangrijkste is dat deze afwerking uw vloer beschermt tegen water, wijn- 

en olievlekken en eventuele slijtage.  

 
Voor het beste resultaat en goede waterbestendigheid dient de bijgeleverde sealer gerold en ingewassen te 

worden. Door deze vorm van afwerking zorgt de sealer ervoor dat alle gaatjes worden afgesloten. Voor grote 

oppervlakten is het gebruik van een boenmachine of mop aan te raden. Na het aanbrengen en opdrogen van de  

sealer, min. 4 uur en max. 24 uur,  dient men het Leef-Beton af te lakken met de bijgeleverde 2-componenten PU-

afwerklaag.  

 

Opbouw decoratieve afwerking; 

2 lagen Leef-beton Sealer Plus, inrollen en direct opboenen. Verbruik per laag ca. 70 gr/m2. Daarna 1-2 lagen 

HQ-lak á 125-150 gr/m2 aanbrengen. 2 Lagen HQ-lak is aan te bevelen. 

 

Opbouw vloeistofdichte afwerking natte ruimtes; 

2 lagen Leef-beton Sealer Plus, inrollen en direct opboenen. Verbruik per laag ca. 70 gr/m2. Of beter 1 laag 

EpoxySealer RV-UV of HeavyDutySealer ca. 150 gr/m2 inrollen. Let op! Door EpoxySealer RV-UV of 

HeavyDutySealer wordt de kleur van het leef-beton geïntensiveerd. Voor advies contacteer ons. 

Daarna 2 lagen HQ-lak á 125-150 gr/m2. 

 

Aanbevelingen.  
 
Respecteer verhoudingen en gebruiksaanwijzing bij het verwerken van het leef-beton. Het eindproduct heeft een 

hoge hechtingcapaciteit en is tevens in enige mate flexibel en kan daardoor enige ‘werking’ van de onderlaag 

opvangen. Bij te grote werking op breukvlakken kan er echter toch scheurvorming ontstaan. 

 

De kleuren op onze kleurstalen, als ook in onze folders en website zijn indicatief. Als gevolg van 

omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kan de opgebrachte kleur enigszins afwijken. 

Mechanisch beschadigde ‘leef-beton’ vloeren zsm repareren. 
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 Preventief onderhoud. 
 

- Zie voor uitgebreide informatie en onderhoud produkten zie brochure ‘onderhoudswijzer vloeren’. Op te 
vragen bij ROMAR-VOSS.  

- Breng beschermviltjes aan onder meubels, tafels en stoelen. ‘Floorfriendly of Scratch no more’. 
- Leg altijd een deurmat voor de buitendeur. Dit voorkomt dat er steentjes en zand naar binnen worden 

gelopen. 
- Vervang de wieltjes onder stoelen door wieltjes met zachtere, kleurloze rolvlakken. 
- Voorkom direct contact vloer met rubber, onder oa matten, in wielen etc. Dit ivm migratie weekmakers.  
- Leg géén dierenhuiden op uw vloer om verkleuring tegen te gaan. 
- Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen zoals groene zeep, ammoniak, allesreiniger, azijn of 

bleekwater. Deze producten tasten de sealerlaag dusdanig aan, waardoor verkleuring kan voorkomen. 
Gebruik bij voorkeur onze onderhoudsproducten die in deze wijzer aan bod komen. 

- Voorkom continue waterbelasting (oa onder deurmatten, bloempotten etc. etc). 
 

 

Droog en nat onderhoud. 
 

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Zorg ervoor dat u regelmatig stofzuigt en wis of veeg de vloer 
dagelijks. 

- Gemorste vloeistoffen niet te lang laten liggen. 
- Alleen vochtig reinigen indien noodzakelijk. 

 

Veiligheidsadvies. 
  
- Het product kan irriterend zijn voor huid en luchtwegen. Draag beschermende kleding 

- Gevaar voor ernstig oogletsel bij aanraking met de ogen  

- Buiten bereik van kinderen bewaren  

- Bij aanraking met ogen, meteen grondig met water spoelen en een arts waarschuwen  

- Gebruik een masker voor mond en ogen  

- Bij inademing/ inslikken meteen een arts waarschuwen en het etiket tonen.    
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