WAND GLAD MAKEN?

Kan je zelf een wand glad maken?
Als je een beetje handig bent wel.
Met een goede voorbereiding en
duidelijk stappenplan, kan je meer dan
je misschien denkt. Op mijn hulp kan
je sowieso rekenen.

Ik help je stap-voor-stap met dit stappenplan
en een duidelijke instructievideo op
www.knaufdoehetzelf.nl/gladdewand.
Hierin laat klussers Jasper en Elise stap-voor-stap
zien hoe zij de klus aanpakken. En heb je nog
vragen voor, tijdens of na je klus?
Dan kan je mij natuurlijk mailen
of bellen. Veel succes!
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Stappenplan

1

2

3

4

1. Voorbereiding

2. Maak de wand schoon

3. Werk beschadigingen bij

4. Maak de wand vlak en glad

Knauf StucPasta is een kant-en-klare pasta waarmee je direct
aan de slag kan en een wand glad maakt. Je wand is geschikt
als het een droge ondergrond is zoals granol, grof stucwerk,
structuurverf, glasvezelbehang, bestaand vlak stucwerk of
gipsplaten.

Verwijder stof en loszittende deeltjes met de stofzuiger.
En ontvet de wand met een doek met ammonia.

Werk met een plamuurmes alle beschadigingen en gaatjes
bij met Knauf Renoband. Na 2 uur is de Renoband droog.

StucPasta is klaar voor gebruik. Voorstrijken is niet nodig.
De pasta wel even goed doorroeren. Schep daarna met een
troffel de pasta op een metalen plakspaan. En breng de pasta
met rustige, waaierende bewegingen op de wand aan om
deze glad te maken.
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Bescherm je vloer met een stucloper.
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Boodschappenlijst
Wat je nodig hebt voor een gladde wand:









5. Houd de plakspaan goed vast

6. Schuur de wand strak en glad

7. Schilder de wand

Zorg dat je de plakspaan goed vasthoudt. Voor een strakker
resultaat kan je meerdere keren over het oppervlak strijken met
de spaan. Afhankelijk van de ondergrond is een tweede laag
StucPasta nodig. Deze kan je ongeveer 24 uur na de eerste
laag aanbrengen.

Na ongeveer 24 uur is StucPasta droog. Schuur de wand indien nodig helemaal strak en glad met een Knauf handschuurblok en schuurpapier korrel 180 of fijner.

De wand is nu glad, strak en wit. Schilder de wand
met muurverf in de kleur van jouw keuze. Behangen kan
natuurlijk ook.
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Knauf StucPasta
afbreekmesje
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plakspaan








plamuurmes
stofzuiger
stucloper
trap
troffel
schuurpapier met
korrel 180 of fijner

Hoeveel StucPasta heb je nodig voor 5m2?

Structuur

Aantal lagen

Hoeveel nodig?

Dit is afhankelijk van de huidige structuur van je wand.
Hiernaast vind je een indicatie.

Egaal
Vlak stucwerk of
gipsplaten

1 laag

2,5 kg

Middel
Structuurverf of
glasvezelbehang

2 lagen

4 kg

Grof
Granol of grof
stucwerk

2 lagen

10 kg

Knauf StucPasta
Voor het glad maken van wanden met
bijvoorbeeld structuurverf of granol.

• Kant-en-klaar
• Geen voorstrijk nodig
• Spierwit van kleur

Vragen?
Kijk op www.knaufdoehetzelf.nl/gladdewand voor meer handige informatie,
e-mail ikhebeenvraag@knauf.nl
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