
Stappenplan aanleggen Creteprint: 

Voordat we gaan beginnen, denk erom dat alles, wat niet vies mag worden, is afgeplakt met plastic!!!  

Let er ook op dat als je eenmaal gaan printen je door moet gaan. 

 

1. Het storten van het beton 

2. Het gladstrijken ( vlinderen ) van het beton 

3. Het, direct na het gladstrijken van het beton, instrooien van de slijtlaag/kleurpoeder. 

4. Het gladstrijken van de slijtlaag. Denk erom dat jullie de randen eventueel rond maken 

Nu kunnen jullie even wachten totdat het beton met het kleurpoeder voldoende is aangesterkt 

voordat jullie gaan printen. Dit kan je testen door met je vingers rustig erin te drukken. Zo voel je 

of het beton stevig voelt en of de toplaag wat gaat ‘’scheuren’’.  

Nu het beton sterk genoeg is kunnen jullie gaan printen. 

 

5. Voordat de mal op het beton komt, eerst de lossingspoeder/olie toedienen aan de toplaag. 

Dit doe je door het voor je uit te strooien/spuiten. 

6. De mal op het begin plaatsen en daarna een mal of 2/3 extra plaatsen. Zo creëer je ruimte 

om op de mallen te gaan staan. 

7. Sta je eenmaal op de mallen, kan je de mallen aanstampen met een stamper. 

8. Tijdens het printen zijn 2 mensen gewenst. 1 die aan het stampen is en 1 die de mallen 

verzorgt. Deze kan je na het stampen van het beton afhalen en voor de andere mallen 

plaatsen. Doe dit uiteraard met enige zorg. 

9. Kanten en randen waar je niet goed bij kunt komen, floppymal gebruiken. 

10. Ben je klaar met printen, dan de materialen goed schoonmaken met water. 

 

Laat het beton goed door drogen, ± 2 dagen. 

Is het droog, de toplaag afspuiten met een hogedrukspuit, goed laten drogen en dan de Lusterseal 

toedienen met bezem/kwast. Niet te veel en niet te zuinig, goed verdelen. 

 

Voor verdere vragen kun je mij bellen 06-58966454 

 

Groeten en succes 

Dennis Abee 

Cobblestone Paving B.V. 


