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1 MPG MORTEL BV
MPG Mortel BV is een  jong bedrijf met ervaren ouders waar kwaliteit voorop staat, 
maar wordt gewaakt voor een betaalbare prijs. Dit kunnen wij nastreven omdat we 
zelf de producent zijn. Er is dus geen tussenkomst van een handelaar of bouwmarkt 
waar we u graag van laten profiteren. Wij zijn gespecialiseerd in droge mortels van 
snelbeton tot tegellijmen en tegenwoordig ook in Beton Ciré.

MPG Mortel B.V. is een onderdeel van Mixing Plant Gennep BV (MPG BV). MPG 
is in 2013 opgericht uit een samenwerking tussen Mobicem en AVG. Waar 
Mobicem zich specialiseert in cement, scheeps-transport en menginstallaties 
voor infrastructurele werken, maakt AVG deel uit van de sectoren: transport, 
bouwstoffensector, infra en explosievenopruiming. MPG Mortel B.V. beschikt 
dus over de nodige kennis, heeft samenwerken hoog in het vaandel staan en is 
van mening dat overal een oplossing voor is. 
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2 BETON CIRÉ
Beton Ciré is een coating systeem dat kan worden toegepast op vele soorten ondergronden. De cementstuc 
is erg verfijnd en kan zich daardoor aanpassen aan zowel moderne als traditionele stijlen. 

Dit nieuwe concept van minerale coatings zorgt voor een enorme variatie in eindresultaten. Het 
eindresultaat kan dus volledig worden afgestemd op de wensen van de klant. 

De belangrijkste kenmerken van onze Beton Ciré zijn: 

• Dunne kwalitatief hoogwaardige, duurzame afwerking;
• Kan worden toegepast op binnen- en buitenmuren en vloeren;
• Ideale coating voor badkamers en keukens;
• Goed voor renovatie (het kan worden toegepast op oude ondergronden).

3  GEBRUIK
Beton Ciré is een decoratieve coating en geeft een unieke, huiselijke sfeer aan alle ruimtes. Het is 
toepasbaar in de keuken, badkamer, douche, wastafel maar ook op wanden en vloeren en is geschikt 
voor zowel binnen- als buitengebruik. Het systeem kan op verschillende ondergronden worden 
aangebracht:

•  Cementgebonden ondergronden;
• Oude keramische bekleding;
• Gipsplaten;
• MDF, bij voorkeur water afstotende;
• Marine multiplex;
• Hout (meubelen);
• Sanitair (douche, wastafels, enz.);
• Gips
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ACRYLAAT WAX

SecilTEK AD 47
Acrylaat wax

PU-LAK 

SecilTEK AD 50 
Polyurethaan lak 

SecilTEK AD 91
Impregneermiddel 

ACRYLAATLAK 

SecilTEK AD 45 or SecilTEK AD 46 
Zijdeglans of hoogglans acrylaatlak

4 PRODUCTEN

VOORBEREDING 
VAN DE 

ONDERGROND 

FASE 2

FASE 3

Het Beton Ciré systeem is samengesteld uit verschillende producten (zie tabel 1). Deze producten 
kunnen gecombineerd worden om aan verschillende eisen, texturen en afwerkingen te voldoen. 

Het Beton Ciré systeem bestaat uit drie fasen: 

SYSTEEM FASEN: 

MORTELS

OPPERVLAK  
BESCHERMING

HECHTINGS- 
PRIMER

GROVE  
AFWERKING

FIJNE AFWERKING GLASVEZEL 
MAT

SecilTEK AD 21 
Primer

SecilTEK MC 01
Mortel voor  

grove afwerking

SecilTEK MC 01 SecilTEK Vit Rede 90 
Alkali bestendige 

glasvezel mat.

SecilTEK MC 02
Mortel voor  

fijne afwerking 

TABEL 1 – ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE BETON CIRÉ SYSTEEM PRODUCTEN 

DOEL PRODUCTEN BECSHRIJVING VERBRUIK VERPAKKING

Hechtprimer SecilTEK AD 21 

Hechtprimer om aanhechting te 
bevorderen en om heterogene 

ondergronden voor te bereiden. 15 m2/L/coat 1L & 5L

Voorbereiding 
van de ondergronden

Rustieke afwerking

SecilTEK MC 01

Op cementgebaseerde hydraulische 
mortel, gemodificeerd met 

organische hulpstoffen om de 
ondergrond voor te bereiden. Het 

kan ook gebruikt worden als 
afwerkingsmortel, wanneer een 

rustieke afwerking nodig is.

1,5 a 1,8kg/
m2/coat

3kg en 12 kg   
(KIT A + B)

Fijne afwerking SecilTEK MC 02

Op cementgebaseerde hydraulische 
mortel, gemodificeerd met 

organische hulpstoffen, voor een 
fijne afwerking.

0,6 a 0,7kg/
m2/coat

Acrylaat 
ondergrond kit SecilTEK AD 91

Impregneermiddel gebaseerd op  
acrylpolymeren - nanotechnologie. 

Het bevordert de vulling van de 
oppervlakte poriën, waardoor 

adhesie en lakken van de afwerking 
kunnen worden gewaarborgd. 

Zowel op binnen- of buitenmuren 
en vloeren. 

12m2/L/coat

Oppervlak beschermer

PU-lak 
SecilTEK AD 50

Transparante polyurethaanlak 
met zijdeglans afwerking, op 

basis van waterige dispersies van 
gemodificeerd polyurethaan. Het 
kan op binnen- of buitenmuren 
of vloeren worden toegepast en 
is bijzonder goed voor zones met 

zwaar verkeer.

12m2/L/coat

Comp. A

Comp. B
0,095L en  

0,475L

Oppervlak beschermer 

Acrylaatlak

SecilTEK AD 45
en 

SecilTEK AD 46

Zijdeglans acrylaatlak 
afwerking (SecilTEK AD 45)  
of hoogglans  (SecilTEK AD 

46) voor langdurige binnen- 
en buitenbescherming.

12m2/L/coat

Oppervlak beschermer 

Acrylaat wax
SecilTEK AD 47

Geconcentreerde acryl wax om 
oppervlakken te beschermen waar 
een afwerking gewenst is op wax 

basis voor binnen gebruik. De 
acryl wax kan gebruikt worden 

voor onderhoudswerkzaamheden 
van andere afwerkingen.

20m2/kg/coat 1kg & 5kg

Glasvezel mat SecilVit Rede 90 Alkali bestendige 
glasvezel mat 1,1m/m2 50m (1 rol))

BETON CIRÉ
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3kg en 12 kg   
(KIT A + B)

1L & 5L

1L & 5L

1L & 5L

FASE 1



BETON CIRÉ - TECHNISCHE HANDLEIDING | 11 10 | BETON CIRÉ - TECHNISCHE HANDLEIDING

5 KLEUREN EN AFWERKINGEN
De Beton Ciré is beschikbaar in 15 kleuren en twee soorten afwerkingen. Bovendien is het een oplossing 
die eenvoudig kan worden aangepast voor verschillende stijlen en architecturale omgevingen. 

Beton Ciré is een decoratieve afwerking die geschikt is voor binnen- en buitengebruik van 3 tot 5mm dun. 
Het is ideaal om ruimtes een nieuwe huiselijke  sfeer te geven met de exclusieve verfijning van afwerkingen 
die passen bij zowel moderne als traditionele stijlen. 

Beton Ciré is een microcement coating systeem dat het aanbrengen mogelijk maakt op vele soorten 
ondergronden. Dit nieuwe concept van minerale coatings, met een breed scala aan toepassingen, biedt een 
enorme verscheidenheid aan resultaten die per klant kunnen worden gepersonaliseerd en aangepast.

GROVE AFWERKING FIJNE AFWERKING
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6 VERWERKINGSMETHODE 

6.1 Voorbereiding van de ondergrond
ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERGROND 
De ondergrond moet droog, gehard en vrij van stof of andere resten (zoals: olie, verf, vet etc.) zijn. Bovendien 
moet de ondergrond ook geschikt zijn voor adhesie.

Verder is het belangrijk dat de ondergrond vlak is, dit is essentieel voor het aanbrengen van de decoratieve 
coating. De totale dikte van het Beton Ciré systeem bedraagt 3 tot 5mm. Het systeem kan eventuele gaten 
opvullen, dit wordt echter niet aangeraden. 

Het Beton Ciré systeem mag niet op vochtige oppervlakken worden aangebracht. Zodra het oppervlak vochtig 
is, moet de oorzaak worden verwijderd of behandeld voordat u het systeem toepast. We raden u aan om 
gebruik te maken van een luchtvochtigheidsmeter om vast te stellen of de luchtvochtigheid niet boven de 5% 
komt.

Voordat u het systeem toepast, is het belangrijk dat u de oppervlakken die niet mee worden genomen afdekt. 
Zo voorkomt u eventuele vlekken, want deze zijn lastig te verwijderen. 

RENOVATIE
Bij renovatiewerkzaamheden is het van belang dat het Beton Ciré systeem niet wordt aangebracht op niet-
hechtende mortel of beton of op losse tegels. In dit geval moet u alle onstabiele of niet-hechtende 
oppervlakken verwijderen en stabiliseren.

Gebruik altijd SecilTEK AD 21 primer bij het aanbrengen op poedervormige mortel of beton. Uiteraard pas na 
grondige reiniging van het oppervlak. 

Gebarsten ondergronden moeten worden gerepareerd met MPG Egalisatiemortel of een andere passende 
methode om het probleem op te lossen. Zodra oppervlakken met verf, lak of andere type hars zijn 
behandeld, moet dit eerst verwijderd worden door het oppervlak te schuren en vervolgens te repareren. 
Voor deze ondergronden adviseren wij altijd de SecilTEK AD 21 primer te gebruiken. 

Op nieuwe gebieden van maritiem multiplex adviseren we de toepassing van SecilTEK AD 21. Voor oude 
MDF oppervlakken of gipsplaten moet u nagaan of het nodig is om de primer aan te brengen als het al 
andere afvalstoffen bevat.

Als u de keukenbladen, de douche, de badkuip en de badkamer wilt bedekken, moet u deze oppervlakken 
behandelen met waterdichtingsproducten. Het Beton Ciré systeem is waterbestendig. Het product mag 
echter niet gebruikt worden als waterdichte voering voor tanks en zwembaden. 

Het Beton Ciré systeem mag niet op parket, zwembaden of tanks worden toegepast.

BETON CIRÉ
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BENODIGD GEREEDSCHAP 

Flexibele metale spaan 

Kortharige rollen en kleine 
verfkwasten met goede 

handgrepen

Elektische mixer 
(300 tot 400 rpm)

Handschoenen

Schuurpapier

Uniform, masker en plastic 
schoenen

Borstels en stofzuiger 

Tape en plastic om 
oppervlakken te beschermen

6.2 SecilTEK AD 21 aanbrengen 
SecilTEK AD 21 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en kan worden toegepast op horizontale en 
verticale oppervlakken. Het product regelt de absorptie voor de ondergronden, wat er weer voor zorgt dat het 
goed hecht op heterogene ondergronden en het zorgt er ook voor dat de werkbaarheid van de mortel 
verbetert. 

SecilTEK AD 21 wordt gebruikt als hechtingsprimer op diverse soorten ondergronden, zoals: cement 
ondergronden, mariene multiplex, hout en ondergronden waarvan de coatings zijn verwijderd (zoals verf of 
lak). 

Voor het aanbrengen moet het product geschud worden.

De SecilTEK AD 21 hechtings primer moet met een verfrol worden aangebracht en heeft minstens 3 uur 
nodig om te drogen voordat u de SecilTEK MC 01 aanbrengt.

BETON CIRÉ
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6.3 Het aanbrengen van de Beton Ciré 
Er zijn twee soorten texturen beschikbaar in het Beton Ciré systeem: grof en fijn. De grove afwerking 
maakt alleen gebruik van de SecilTEK MC 01 mortel die, ondanks een gladde ondergrond, een robuuste 
textuur geeft. Als u een fijne afwerking wilt, wordt dit bereikt door de afwerking met de SecilTEK MC 02 
mortel.

Het aanbrengen van de mortels is afhankelijk van de gewenste afwerking en de staat van de huidige 
ondergrond. Daarom raden we het volgende aan:

TABEL 2 – AANBRENG SCHEMA 

TEXTUUR Ondergrond
Minimaal aantal lagen (2) Glasvezelwapening

SecilTEK Rede 90
Totale dikte  

van het systeem
(mm)

SecilTEK MC 01 SecilTEK MC 02

Rustiek

Muur – Waterafstotende: 
gipsplaten, MDF en gips 3 - - 3

Keramische coating (1)
4

- Ja
5

Vloeren - Ja

Glad

Muren 1 2 - 3

Keramische coating (1) 2 2 Ja
5

Vloeren 2 2 Ja

(1) Keramische muur of vloer tegels 
(2) Het aantal lagen is indicatief. Het kan in bepaalde gevallen nodig zijn om meer lagen aan te brengen om de gewenste afwerking te bereiken 

Om een hoogwaardige kwaliteitsafwerking te krijgen, moeten de mortels zeer voorzichtig worden 
aangebracht, waarbij elke laag wordt verwerkt alsof het de laatste is. Na elke laag moeten eventuele 
oneffenheden worden verwijderd door de oppervlakken te schuren.

Omdat het een naadloze coating is, moet het werk gecoördineerd worden om ononderbroken te worden 
uitgevoerd. U moet beslissen waar u gaat beginnen (tegenover het eindpunt) en daarna moet u berekenen 
hoeveel medewerkers er voor elk onderdeel nodig zijn. 

Voorbereiding van SecilTEK MC 01 Breng de eerst laag  SecilTEK MC 
01 aan

Mix de SecilTEK MC 01 
componenten 

Leg het gaas in de eerste laag 
van SecilTEK MC 01

1 2 3 4

De volgende gereedschappen zijn nodig om de SecilTEK MC 01 en SecilTEK MC mortels aan te brengen: troffel, 
spatel, mixer, excentrische schuurmachine en industriële stofzuiger.

Zorg ervoor dat de coating niet vuil of gekleurd is tijdens het aanbrengen. Gebruik plastic schoenen en vermijd 
water, zweet of andere vloeistof die voor vlekken kan zorgen op het oppervlak. 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
Nadat u de ondergrond heeft voorbereid, dient u de bicomponent SecilTEK MC 01 mortel toe te passen.
Schud component B tijdens de voorbereiding van de SecilTEK MC 01 en giet deze in een schone emmer. Voeg 
compoenent A geleidelijk toe. Meng de componenten (zie afbeelding 1) met een elektrische mixer met lage 
snelheid (300 tot 400 rpm - zie afbeelding 2). Het mixen duurt ongeveer twee minuten totdat er een homogene 
pasta zonder klonten is ontstaan. Vermijd het overdreven roeren van de pasta om luchtbellen te 
minimaliseren. 

SecilTEK MC 01 dient met een stalen troffel tot een dikte van ongeveer 1 mm te worden aangebracht (zie 
afbeelding 3).Bij vloeren of tegelwerk moet u altijd een SecilVit Glasvezelmat inbrengen met de eerste laag 
SecilTEK MC 01 (zie afbeelding 4).

Wacht ongeveer 4 uur tussen het toepassen van de lagen (zie afbeelding 5). Het minimale aantal lagen van 
SecilTEK MC 01 hangt af van het type applicatie dat gewenst is (zie tabel 2).

Na het aanbrengen van elke laag moet het geschuurd worden om eventuele oneffenheden te verwijderen, 
behalve in de laag met het gaas. Gebruik hiervoor schuurpapier P120, in dit geval 3 tot 4 uur na het 
aanbrengen van de laag (zie afbeelding 6). Uiteindelijk wordt het oppervlak stofvrij gemaakt en afgewerkt 
door er met een vochtige doek overheen te gaan (zie afbeelding 7). 

GLADDE OF RUSTIEKE AFWERKING
In deze fase zal het soort gereedschap beslissen over het uiterlijk van de coating. Door gebruik te maken 
van een flexibele troffel kunt u gladdere texturen verkrijgen, terwijl een stalen troffel een soort afdrukken 
achter laat waar het gereedschap overgaat. De afdrukken zijn zichtbaarder bij lichtere kleuren Beton Ciré. 

Om een meer natuurlijke uitstraling te verkrijgen, moet de spatel in alle richtingen worden gebruikt met 
systematische golvende bewegingen. Hierdoor is het niet duidelijk waar de laag begint. 

Gebruik de SecilTEK MC 02 voor een gladdere afwerking, doe het minstens 4 uur nadat de SecilTEK MC 01 
is gedroogd.

Aanbrengen van de eerste 
laag  SecilTEK MC 01 

Na het schuren moeten de 
lagen worden schoongemaakt

Schuren tussen de lagen Eerste laag van SecilTEK MC 02

5 6 7 8
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Er moeten minstens 2 lagen van de SecilTEK MC 02 worden aangebracht met een stalen troffel. Deze laag 
dikte dient niet dikker dan 0,5mm te zijn (zie afbeelding 8). De laatste laag van SecilTEK MC 02 moet 
worden aangebracht terwijl de vorige laag nog vochtig is, maar hard genoeg om geschuurd te worden, met 
een minimale droogtijd van 3uur (zie afbeelding 9). Zodra het te droog is kunt u de laatste 2 lagen 
herhalen, wanneer u niet het gewenste effect heeft bereikt. 

De laatste laag (voor een grove of fijne afwerking) kan niet meer worden opgelapt. Als er nog een reparatie 
nodig is, moet u het oppverlak opnieuw schuren, reinigen en vervolgens een nieuwe laag SecilTEK MC 01 of 
SecilTEK MC 02 aanbrengen, afhankelijk van de gewenste textuur (zie afbeelding 10 en 11).

6.4 Bescherming van het oppervlak 
Nadat het klaar is, moet een beschermer op het oppervlak worden aangebracht. Het uiteindelijke oppervlak moet 
droog en goed uitgehard zijn voordat de beschermer wordt aangebracht.

De toegpaste texturen kunnen een bescherming krijgen zoals in het volgende schema: 

• SecilTEKAD 50 PU-lak;
• SecilTEK AD 45 Zijdeglans acrylaatlak;
• SecilTEK AD 46 Hoogglans acrylaatlak;
• SecilTEK AD 47 Geconcentreerde wax. 

PU-lak afwerking 

SecilTEK    AD 50 is een product op basis van waterige dispersies van gemodificeerd polyurethaan.

SecilTEK    AD 50 is een lak met optimale eigenschappen van transparantie, duurzaamheid, water- en 
chemische bestendigheid, goede grip en goede weerstand tegen UV zonder vergeling.

Afdichting

De SecilTEK AD 50 dient als volgt te worden voorbereid:
1. Meng component A met behulp van een elektrische mixer op een lage snelheid (300 - 400 rpm).
2. Voeg vervolgens component B bij component A toe en blijf 3 minuten mengen totdat het een

homogeen mengsel is (zie afbeelding 12).

Breng een laag SecilTEK AD 50 aan, verdund met 30% tot 40% water (zie afbeelding 13) om de afdichtingslaag te maken.

Schuren tussen de lagen en 
daarna stofvrij maken 

Maak het oppervlak schoon 
voor het aanbrengen van de 
beschermer 

Aanbrengen eerste laag van  
SecilTEK MC 02

Voeg Component B toe aan 
SecilTEK AD 50 Component A

9 10 11 12
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De verdunning door 30% tot 40% water toe te voegen moet gedaan worden voordat het mengsel gedurende 
een minuut grondig wordt gemengd. Het mengsel moet gedurende een minuut rusten, waarna het nog een 
minuut opnieuw moet worden gemengd (zie afbeelding 14).

Zodra het mengsel klaar is kan er een laag op het oppervlak worden gesmeerd. Deze laag moet drogen, waarna 
het geschuurd kan worden en vervolgens kan de lak na het schoonmaken worden aangebracht. 

Lak

Bereid het SecilTEK AD 50 mengsel zoals hierboven beschreven in de afdichting op dezelfde manier voor, 
maar zonder verdunning. Breng 3 tot 4 lagen aan na de afdichting, met een 10-70 cm kortharige rol.

Breng de lak in 1 gang aan om zichtbare naden te voorkomen van opgedroogde lak.

SecilTEK AD 50 moet uniform worden toegepast met behulp van kruisbewegingen. Het verbruik moet 
uniform zijn gedurende de applicatie (zie afbeelding 15).

Het product moet zo snel mogelijk in de levensduur van het mengsel worden toegepast, afhankelijk van de 
temperatuur: 20 minuten (30 ° C); 40 minuten (10 ° C). Het einde van de levensduur van het mengsel kan niet 
worden gedetecteerd op de manier waarop het werkt of de werkbaarheid ervan, het is dus essentieel om te 
voldoen aan de hierboven beschreven tijden.

De droogtijd tussen de lagen is 8 tot 12 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden (zie afbeelding 16). 
Nadat elke coating gedroogd is, moet het oppervlak worden geschuurd met 180 korrel schuurpapier (zie 
afbeelding 17). Verwijder alle stof na het schuren (zie afbeelding 18) .

SecilTEK AD 50 kan ook worden gespoten.
Na het aanbrengen dient u alle gereedschap en apparatuur in water te wassen.

Zodra het gehard is, kan de polyurethaanlak alleen mechanisch worden verwijderd.

Zorg ervoor dat het toepassingsgebied goed geventileerd is om onnodige vochtigheid te voorkomen.

Verdunnen van de SecilTEK 
AD 50

Aanbrengen van SecilTEK AD 50 
met een kortharige microvezelrol 

Mixen van de SecilTEK AD 
50 voorbereiding 

Drogen van de SecilTEK AD 50

13 14 15 16

Acryllaat afwerking 

SecilTEK AD 45 en SecilTEK AD 46 zijn oppervlakbeschermers, gebaseerd op de nieuwste generatie  
acrylpolymeren - nanotechnologie.

SecilTEK AD 45 biedt bescherming met een zijdeglans afwerking, waar u het natuurlijke aspect van de 
oppervlakken wilt benadrukken.

SecilTEK AD 46 biedt bescherming met een hoogglans afwerking, waar u de afwerking en de kleur van de 
oppervlakken wilt benadrukken.  

Impregneermiddel SecilTEK AD 91 

SecilTEK AD 91 wordt gebruikt als impregneermiddel op zowel verticale als horizontale oppervlakken. De lak 
is in staat om alle poriën in het oppervlak van de afwerking op te vullen, maar het verbetert ook de grip en het 
geeft een verhoogde prestatie van de oppervlaktebeschermers met een acrylaat finish. 

Voor het aanbrengen moet de SecilTEK AD 91 geschud worden (zie afbeelding 19).

Breng SecilTEK AD 91 op het oppervlak aan met een kortharig- of microvezelrolletje (zie afbeelding 20).

U moet altijd over een stukje van het vorige gebied gaan met de roller ondanks dat deze nog vochtig is. De 
coatings moeten minimaal 3 uur drogen. 

Uiteindelijk moet het oppervlak geschuurd worden om eventuele onregelmatigheden te verwijderen. In 
dit geval raden wij u aan om gebruik te maken van korrel 180 schuurpapier. De SecilTEK AD 45 of SecilTEK 
AD 46 oppervlaktebeschermer kan worden aangebracht na het schoonmaken van het geschuurde 
oppervlak met SecilTEK AD 91.

Schuren nadat de laag gedroogd is Homogenisatie van SecilTEK 
AD 91

Laatste aspect van  SecilTEK AD 
50

Het aanbrengen van SecilTEK 
AD 91 afdichtmiddel

17 18 19 20
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Lak

Afhankelijk van de afwerking die u wilt, kunt u kiezen voor: SecilTEK AD 45 - zijdeglans afwerking, of 
SecilTEK AD 46 - hoogglans afwerking.

Voor het aanbrengen moet het product geschud worden voor complete homogenisatie.
Breng het product aan op het oppervlak met een kortharig- of microvezelrolletje (zie afbeelding 21). Lak 
altijd een stukje over de vorige laag heen terwijl deze nog vochtig is. De coatings moeten minstens 6 uur 
drogen.

Er moeten altijd minstens 3 of 4 coatings worden aangebracht. 
Zodra elke laag is aangebracht en gedroogd, moet het oppervlak worden geschuurd om eventuele 
onregelmatigheden te verwijderen (zie afbeelding 22). In dit geval raden wij u aan gebruik te maken van 
korrel 180 schuurpapier.

U moet het oppervlak stofvrij maken voordat u de volgende laag aanbrengt (zie afbeelding 23 en 24).

Wax afwerking

SecilTEK AD 47 is een geconcentreerde acrylaat wax die speciaal is ontworpen om te worden aangebracht op 
oppervlakken waar u een afwerking wilt hebben van een traditioneel waxoppervlak. Dit soort afwerking 
moet worden toegepast op oppervlakken die onderworpen zijn aan SecilTEK AD 45 of SecilTEK AD 46 
acrylaatafwerkingen.

Voor het aanbrengen moet het product geschud worden voor complete homogenisatie.

Breng de SecilTEK AD 47 aan op het oppervlak met  een zachte doek of een conventioneel waxapparaat.

SecilTEK AD 47 dient in dunne lagen met cirkelvormige bewegingen en tenminste twee lagen te worden 
aangebracht, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.  Er moet minstens 12 uur tussen elke coating 
zitten. 

Breng SecilTEK AD 45 aan nadat 
de lak gedroogd is. Breng het 
product aan met een 
microvezelrolletje

Maak het oppervlak schoon 
voordat de beschermer wordt 
aangebracht

Schuur tussen de lagen door Laatste aspect van SecilTEK AD 45

21 22 23 24

BETON CIRÉ
Technische handleiding

22 | BETON CIRÉ - TECHNISCHE HANDLEIDING



BETON CIRÉ - TECHNISCHE HANDLEIDING | 25 24 | BETON CIRÉ - TECHNISCHE HANDLEIDING 

6.5 Algemene voorwaarden voor het aanbrengen
De Beton Ciré moet worden aangebracht door teams of personen die weten hoe ze de producten moeten 
gebruiken. 

De systeemcomponenten mogen niet worden toegepast bij omgevingstemperaturen onder 5 ° C of boven 
de  30 ° C. Het mag niet worden toegepast in regenachtige omstandigheden of hoge luchtvochtigheid of 
wanneer er in de volgende 24 uur regen wordt verwacht. Deze voorwaarden kunnen de normale werking 
van de verschillende bestanddelen van het Beton Ciré systeem in gevaar brengen.

Bescherm het oppervlak tegen droog weer, harde winden of felle zonneschijn om het effect van deze 
factoren te minimaliseren.

De weersomstandigheden kunnen de toepassinstijden wijzigen en deze moeten dan worden aangepast.

Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de hierboven genoemde punten,om de prestaties van 
de producten te waarborgen. Voeg geen additieven toe aan de producten, tenzij duidelijk aangegeven in de 
instrucies. 

Het Beton Ciré systeem mag niet worden toegepast op oppervlakken die onderhevig zijn aan stijgende 
vocht. In deze gevallen moet de bron van het probleem worden verwijderd of behandeld voordat het 
systeem wordt toegepast.

Als u het Beton Ciré systeem toepast, vergeet niet om de veiligheidsbestanden over de bestanddelen te 
lezen.

Het Beton Ciré systeem mag niet worden toegepast op gebieden die onderhevig zijn aan mechanische 
slijtage.

Het Beton Ciré systeem mag niet worden gebruikt in gebieden waar niet-neutrale chemicaliën kunnen 
worden gebruikt.

Wacht 24 uur na het aanbrengen van de oppervlaktebeschermer voordat u erover heen loopt. Voor meer 
intensief gebruik, zoals het plaatsen van meubels, moet de beschermer minstens 10 dagen drogen. 

6.6 Het bewaren van de producten 

De Beton Ciré systeem elementen moeten worden bewaard in de originele verpakking en op een droge en 
overdekte plaats. 

Producten in poeder- of pastaform mogen niet worden gebruikt na de vervaldatum van de verpakking.

6.7 Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen
De toepassing van het Beton Ciré systeem vormt geen speciale toxiciteitsrisico's, zolang er goede 
luchtcirculatie is. Tijdens het aanbrengen moet worden voorkomen dat producten in contact komen met de 
ogen. Het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt aanbevolen, met name een 
veiligheidsbril.

Als het product met de ogen in aanraking komt, moet het onmiddelijk met stromend water worden gespoeld. 
Zodra er symptomen zijn van irritatie, moet er een arts geraadpleegd worden. 

Raadpleeg in ieder geval de verschillende veiligheidsbladen voor producten die deel uitmaken van het 
systeem.

6.8 Onderhoud
Een goed onderhoudsplan moet worden opgesteld om ervoor te zorgen dat het oppervlak zijn strakke 
uiterlijk behoud. Dit kan worden gewaarborgd door middel van pH-neutrale reinigingsmiddelen, wax 
zoals SecilTEK AD 47 en de juiste reinigingsapparatuur. Als er ook maar iets gemorst wordt, moet dit 
meteen worden verwijderd. 

Het opnieuw toepassen van de oppervlaktebeschermers hangt af van de oppervlakken die met Beton Ciré 
zijn bedekt. 
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Aangezien de toepassing van onze producten buiten onze controle is, zijn wij niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan. Het 
is de klant verplicht om de geschiktheid van het product te controleren voor het beoogde doel. Onze verantwoordelijkheid is 
ten alle tijden beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie op dit blad kan zonder voorafgaande 
kennisgeving veranderen. Als u nog vragen heeft en nadere toelichting wenst, neem dan gerust contact op met ons op.
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