
StucWijzer

Voor alle klussen aan muur of plafond



Zelf een wand of plafond stucen of pleisteren? Beschadi-

gingen repareren? Of wellicht een muur behangklaar maken? 

Het kan allemaal met de producten van Weber. Met de stap-

voor-stap uitleg in deze StucWijzer is je klus snel geklaard. Kom 

je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk.  

Zij staan van ma t/m vr van 08.00 – 17.00 voor je klaar. 

+31 (0)40 259 79 00 (lokaal tarief) of helpdesk@weberbeamix.nl 

Makkelijk met 
de StucWijzer!

32

Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40  259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

@WeberBeamix
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Weber Elastische stucpasta is een kant-en klare pasta die een 

gladde en strakke afwerking geeft. Dit product is geschikt voor 

zowel wanden als gevels. De tijdswinst zit in het kant-en-klare 

materiaal. Hierdoor heb je meer tijd over om te genieten van de 

nieuwe uitstraling!

Toepassing
•  Als reparatie-, egaliseer- 
en afwerkpasta op 
minerale cementgebonden 
ondergronden, diverse 
stucplaten en over sierpleisters.

•  Voor binnen en buiten. 

Stap voor stap
1.   Poederende ondergronden 

voorbehandelen met Weber 
Diepgrond.

2.  Aanbrengen 1e laag met een 
RVS spaan of spackmes. Werk 
altijd van boven naar beneden. 

3.  Grote aanzetten verwijderen. 
Dit kan door middel van 
schuurpapier (korrel 80). 

4.  Aanbrengen 2e laag met RVS 
spaan of spackmes.

5.  Eventuele aanzetten of 
oneffenheden wegschuren 
(korrel 120 of fijner).

 

  Weber Elastische 
stucpasta

1 2

3 4

5

Wat heb je nodig?
   Troffel
   Spaan (RVS)
   Spackmes
   Schuurpapier  

(korrel 120 of fijner)

verbruik

10 kg
/4 m2

/2 lagen

Voor een fijnere verwerking van de pasta, meng deze van 
tevoren even door met een boormachine met roerspindel.
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Met Weber Spacks reno handpleister maak je muren 

behangklaar en kun je kleine reparaties toepassen op wanden. 

Met dit product worden wanden perfect glad. 

Toepassing
•  Uitvlak- en reparatiepleister. 
•  Voor het behangklaar maken 
van mineraal- of gipsgebonden 
wanden.

•  Voor binnen op vrijwel alle 
steenachtige ondergronden. 

Stap voor stap
1.   Grote gaten eerst dichtzetten 

met Weber Snelcement.
2.  Handpleister aanbrengen met 

een roestvrijstalen spaan of 
spackmes tot een laagdikte 
van 2 mm.  

3.  Na voldoende droging 
(handdroog), een pleisterlaag 
(dunner dan 1 mm) aanbrengen 
met een roestvrijstalen spaan 
of spackmes.

4.  Eventuele aanzetten 
wegschuren (korrel 120 of fijner).

 

Weber Spacks reno 
handpleister

1 2

3 4

Voor een fijnere verwerking van de pleister meng deze 
van tevoren even door met een boormachine met 
roerspindel.

Wat heb je nodig?
   Troffel
   Spaan (RVS)
   Spackmes
   Schuurpapier  

(korrel 120 of fijner)

verbruik

8 kg
/8 m2

/1 laag
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In ieder huis komen er wel eens scheuren of beschadigingen in 

het stucwerk. Dit wil je natuurlijk snel en makkelijk repareren. 

Met Weber Sneldrogende vul- en afwerkpasta kun je snel zelf 

alle beschadigingen in het stucwerk verhelpen. Wanneer het 

droog is overschilderen met muurverf en de beschadiging is 

niet meer terug te vinden!

Toepassing
•  Voor het vullen van (gipsplaat)-
naden en scheuren en het 
afwerken van wanden.

• Voor binnen. 

Stap voor stap
1.   Gaasband aanbrengen op de 

ak-naden (gipslaten voorzien 
van een afgeschuinde kant).  

2.  Eerste keer vullen en 
materiaal goed laten drogen. 
Tijdsduur is afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. 

3. Tweede keer vullen.
4.  Eventuele aanzetten of 

oneffenheden wegschuren 
(korrel 120 of fijner).

Droogtijd
1 mm  = 2 uur 
2 mm  = 3 uur 
3 mm   = 8 uur 
> 3 mm  = 15 uur

 

Weber Sneldrogende 
vul- en afwerkpasta

1 2

3 4

Voor de hoogste afwerkklasse de volledige wand voorzien 
van een stuclaag met spaan of spackmes.

 

Wat heb je nodig?
   Troffel
   Spaan (RVS)
   Spackmes
   Schuurpapier  

(korrel 120 of fijner)
   Gaas voor op de naden



1110

Toepassing
•  Gronderingsmiddel voor 
het impregneren van sterk 
zuigende ondergronden en het 
stabiliseren van poederende en 
zanderige ondergronden.

•  Binnen en buiten op alle oude, 
vlakke bouwelementen.

•  Weersbestendig en ademend.

Stap voor stap
1.   Aanbrengen met een kwast 

of roller, bij voorkeur van 
onder naar boven werken, 
zodat je aanzetten (druppels) 
vermindert.

Wat heb je nodig?
  (Blok)kwast of roller
  Emmer

Weber Diepgrond

1

Weber Vlekken isotex

Toepassing
•  Verf o.b.v. isolerend bindmiddel 
voor het behandelen van 
verontreinigde ondergronden 
zoals beton, kalkzandsteen, 
baksteen, gipskarton- en 
cementgebonden platen en 
gips- en minerale mortels.  

•  Als tussenlaag voor een verdere 
afwerking op verontreinigde 
ondergronden.

•  Voor binnen.

Stap voor stap
1.   Zorg ervoor dat de ondergrond 

goed gereinigd is. Poederende 
of zanderige ondergrond 
voorbehandelen met Weber 
Diepgrond.

2.  Roer de Weber Vlekken isotex.  
3.  Kruislings aanbrengen met een 

kwast of roller. Na voldoende 
droging (handdroog) de 2e laag 
aanbrengen. 

4.  Weber Vlekken isotex dient 
altijd afgewerkt te worden met 
bijvoorbeeld muurverf.

1 2

3 4

Weber Diepgrond is speciaal 
bestemd voor het versterken 
van oude en zwakke 
ondergronden. Door het 
aanbrengen van dit product 
zorg je ervoor dat zuiging uit 
de ondergrond wordt gehaald. 
Hierdoor zal een eindlaag 
(pleister of verflaag) beter 
dekken wat natuurlijk een 
mooier eindresultaat geeft.

Weber Vlekken isotex is 
een perfect product om 
nicotine-, roet-, teer- en oude 
vochtplekken te isoleren. 
Het product zorgt ervoor 
dat deze eventuele vlekken 
niet doorschijnen wanneer je 
de muren erna afwerkt met 
muurverf. Ideaal voor die 
roetvlekken bij de kachel!

Wat heb je nodig?
   (Blok)wast of roller
   Mengijzer op boormachine  

of roerhoutje
 

verbruik

1 l
/10 m2

verbruik

5 l
/25 m2
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Toepassing
•  Kwartsbevattend 
voorstrijkmiddel voor 
minerale ondergronden, als 
hechtbrug voor handgipsen en 
kunstharsgebonden sier- en 
spachtelpleisters.

•  Voor binnen en buiten.

Stap voor stap
1.   Poederende of zanderige 

ondergronden voorbehandelen 
met Weber Diepgrond.

2.  Aanbrengen met een kwast of 
een roller.

Wat heb je nodig?
   (Blok)kwast of roller

Weber Voorstrijk reno 
universeel

1

2

Weber Vlekken 
isovoorstrijk

Toepassing
•  Voorstrijkmiddel voor 
ondergronden met bijvoorbeeld 
nicotine-, teer-, roet- en 
vochtvlekken. 

•  Voor binnen op alle vlakke, 
schone en vaste minerale 
ondergronden.

Stap voor stap
1.   Zorg ervoor dat de ondergrond 

goed gereinigd is. Poederende 
of zanderige ondergronden 
voorbehandelen met Weber 
Diepgrond.

2.  Kruislings aanbrengen met een 
kwast of roller. Zorg voor een 
volledige dekking.

Wat heb je nodig?
   (Blok)kwast of roller

1

2

Weber Vlekken isovoorstrijk 
is een perfect product om 
vlekken te isoleren. Deze 
korrelhoudende voorstrijk 
zorgt voor een ideale hechting 
van andere afwerklagen, zoals 
gips en sierpleisters. 

Voorbereiding is het halve 
werk. Behandel de ondergrond 
voor met Weber Voorstrijk 
reno universeel, voordat je 
een sier- of spachtelpleister 
gaat aanbrengen. Deze 
voorbehandeling is essentieel 
voor een goede hechting. Het 
product is zowel binnen als 
buiten toepasbaar, doordat 
het weersbestendig en 
slagregendicht is.

Voor een lichtere verwerking roer de voorstrijk voor 
gebruik even door met een boormachine met roerspindel.

verbruik

5 l
/22 m2

verbruik

5 l
/21 m2
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Toepassing
•  Watergedragen 
schoonmaakmiddel. 

•  Reinigt tot diep in de 
ondergrond.

Stap voor stap
1.   Het te reinigen oppervlakte 

eerst licht voor bevochtigen (dit 
om de zuiging egaal te maken).

2.  Aanbrengen van onder naar 
boven met een kwast, roller of 
spuit. 

3.  Goed inborstelen met een 
harde bezem.

4.  Afspoelen na minimaal 2 en 
maximaal 24 uur. Bij voorkeur 
onder lage druk, door middel 
van bijvoorbeeld een tuinslang. 

Wat heb je nodig?
   Water
   Blokkwast of roller of lagedruk 

spuit
   Nylon bezem of borstel
   Drukspuit (laag) of tuinslang

Weber Gevelreiniging 
universeel

1 2

3 4 

Weber Gevel impregneer 
universeel

Toepassing
•  Watergedragen impregneer-
middel beschermt tegen 
aantasting, zoals het 
binnendringen van water, 
vuil, (vet)vlekken en 
luchtverontreiniging. 

•  Beschermend tegen UV-straling. 
•  Voorkomt kalkuitbloeiingen op 
metselwerk.

Stap voor stap
1.   Sterk vervuilde gevels 

eerst reinigen met Weber 
Gevelreiniging universeel.

2.  Aanbrengen van onder naar 
boven met een kwast, roller 
of spuit. Indien gekozen wordt 
voor het aanbrengen met 
spuit, adviseren we nog even 
na te rollen voor optimaal 
resultaat. 

3.  Na ca. 2 uur stap 2 nogmaals 
herhalen. 

4.  Glas, kozijnen of andere 
materialen die per ongeluk 
geraakt zijn direct reinigen met 
water en zeep.

1 2

3 4

Door diverse weers-
omstandigheden kan de 
gevel van je huis vervuilen. 
Weber Gevelreiniger 
universeel is een kant- en 
klaar schoonmaakmiddel dat 
makkelijk is aan te brengen. 
Hierdoor geniet je snel weer 
van de mooie uitstraling van 
je huis!

Iets wat mooi is, wil je graag 
lang mooi houden. Met Weber 
Gevel impregneer universeel 
impregneer jij de gevels 
van je woning. Dit geeft een 
langdurige bescherming 
tegen bijvoorbeeld vervuiling. 
De gevels zien er langer als 
nieuw uit én zullen daarna ook 
makkelijker te onderhouden 
en schoon te maken zijn! 

xx

Wat heb je nodig?
   Blokkwast of roller of  

lagedruk spuit
   Drukspuit (laag) of tuinslang

verbruik

1 l
/5-8 m2

verbruik

1 l
/5-8 m2
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Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40  259 79 00 
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

@WeberBeamix

WeberBeamix

WeberBeamix

Weber Beamix 
Helpdesk 

Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze 

helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.


