
Verwerking
Pareti 

Naturali



Gereedschap: 

• Bouwemmer / Speciekuip
• Troffel
• Getande troffel
• Cementmixer
• Rubberen hamer
• Voegpistool of Voegzak
• Voegspijker (of vergelijkbaar gereedschap)
• Borstel
• Houweel (optioneel)

Materiaal: 

• Pareti Naturali
• Afstandhouders (inbegrepen bij Pareti Naturali)
• Flexlijm Pareti Naturali
• Voegmiddel Pareti Naturali
• Water
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Benodigdheden 



Benodigdheden 

Controleer het oppervlak van de muur waarop u de muurbekleding gaat verwerken. 
Het moet glad, schoon en niet geverfd zijn. Indien geverfd, dient u de muur eerst ruw te maken, 
om de hechting te verbeteren. Controleer eerst of de beginlijn van de muur waterpas is om een 
correcte plaatsing van de Pareti Naturali te garanderen.

Bereid de Flexlijm voor: 
Giet water in de bouwemmer en voeg de Flexlijm toe, gebruik de cementmixer en blijf Flexlijm 
toevoegen totdat de substantie naar wens is. 

Breng Flexlijm aan op de muur:
Gebruik de getande troffel om de muur te bedekken met de Flexlijm. We raden aan om het op 
een klein oppervlak per keer aan te brengen naarmate het werk vordert. Strijk de Flexlijm buiten 
ten alle tijden verticaal uit zodat er geen vocht tussen de Flexlijm kan blijven zitten. Het wordt niet 
aanbevolen om grote oppervlaktes van de Flexlijm aan te brengen. Zo voorkomt u uitdroging bij 
hoge temperaturen. 

Smeer de Flexlijm op de steen en start met de plaatsing.
Smeer de Flexlijm op de steen en begin met het plaatsen van het materiaal. We raden aan te 
beginnen op het meest zichtbare deel van de muur. Als de muur hoeken heeft, raden we aan altijd 
hiermee te beginnen.

Plaats het stuk met afstandhouders en tik er zachtjes op
Plaats het stuk middels de afstandhouders op de beste positie. Gebruik een rubberen hamer waar-
mee u zachtjes tikt op het hele oppervlak. Ga door met dit proces totdat het met Flexlijm bedekte 
gebied is voorzien van het materiaal.

Stukken uit verschillende dozen mengen
Om een goede combinatie van alle maten en kleuren te maken, raden we aan om stukken uit ver-
schillende dozen te mengen. Zorg dat de hoeveelheden van verschillende maten wel in verhouding 
blijft. Gebruik de stenen met een rechte kant aan het einde van de muur. Hierdoor vermijdt u het 
afsnijden van stukken. Als u kleinere stukjes nodig hebt, kunt u een houweel gebruiken om enkele 
stenen te breken. 

Voorkom vlekken
Voordat u meer Flexlijm op de muur aanbrengt, raden we aan om de laatst geplaatste rij stenen te 
beschermen tegen vlekvorming met een stuk plastic of ander materiaal. Zodra het nieuwe gebied 
met lijmmortel is bedekt, kan het plastic worden verwijderd. U kunt bijvoorbeeld het plastic van de 
Pareti Naturali doos gebruiken en in stukjes snijden.

Bedek de hele muur en wacht 24 uur voordat u begint met voegen
Ga door met het plaatsen van de stukken totdat de hele muur bedekt is. Wacht 24 uur voordat u 
begint met voegen.

Bereid het voegmiddel voor
Meng het voegmiddel in de gewenste kleur met water tot de substantie naar wens is. 
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Vul het pistool en controleer de doorstroming/substantie
Vul het voegpistool met het mengsel en controleer of het correct uit het pistool stroomt en dat de 
substantie correct is.

Vul de voegen en laat deze drogen
Vul de voegen met de gewenste kwaliteit en laat deze drogen. Vermijd het uitsmeren van het 
voegmiddel op de stukken. Mocht het toch gebeuren, laat het voegmiddel dan drie tot vier uur 
drogen en maak hem dan schoon. 

Gebruik een voegspijker 
Als het voegmiddel eenmaal droog is, gebruik dan een voegspijker om een correcte afwerking te 
krijgen. 

Borstel overtollige voegresten af
Gebruik tenslotte een borstel om overtollige voegresten uit de voegen te verwijderen. Gebruik 
nooit een natte spons.
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