
 

Handleiding verwerking MB 2K 

 

Stap 1 

Vooreerst de bestaande bezetting wegkappen en alle loszittende stukken verwijderen tot op de gezonde 

draagkrachtige ondergrond.  

De behandelde oppervlakte moet eerste volledig droog (lekvrij) zijn. Hiervoor wordt waterstop 

aangeraden hiermee kunt u de natte plekken droog maken. De werkwijze is als volgt: 

Giet pure kiesol in een verstuiver en deze vernevelen over het behandelde oppervlakte. Daarna 

onmiddellijk waterstop met een rubberhandschoen fijne laag aanbrengen, even laten uitharden 2 a 3 

minuten deze stap herhaalt u 3 a 4 keer herhalen en de laatste laag zonder kiesol te vernevelen. 

U heeft nu een droge oppervlakte bekomen en kunt beginnen met stap 2 

 

Stap 2 (verwerkingstijd circa 60 MIN) 

Nadat de ondergrond goed droog is kunt u beginnen met de verwerking van de MB 2K. eerste stap is de 

ondergrond te behandelen met kiesol MB (hechting laag) daarna laat u dit even intrek (circa 30 min) 

U kan nu de mb2k gaan klaar maken. U voegt de twee componenten (de vloeibare en het deel poeder) bij 

elkaar en mengt deze 3 minuten tot een homogene pasta. Hierna kan u deze gaan aanbrengen op de 

muur met een blok kwast of spatel. 

Om een goede bescherming te krijgen is het zeker aangeraden om een minimale hoogte van 100 cm te 

behandelen van af de grond gerekend. De eerst laag zet u ongeveer 1 mm dik op de muur. 

Aangezien MB2K vrij snel droogt is het aangeraden om niet alle zakken in een keer te mixen maar zak 

voor zak te nemen. (U kan ook een gelijkwaardig deel van beide zaken nemen als u nog maar een klein 

stukje moet doen) 

Stap 3 (verwerkingstijd 30 tot 60 min) 

4 uur na dat u stap 2 heeft gedaan begint u aan de tweede laag MB 2k aan te brengen op de muur en 

vloer. Met het aanbrengen van de tweede lagen MB 2K moeten u op een totaal verbruik (dus inclusief de 

eerst laag) van 2,4 KG per M2 uitkomen (circa 2 mm dikte in totaal) . Het is aangeraden om de eerste 

laag in een andere richting aan te brengen als de tweede lag (eerst horizontaal daarna verticaal)  

Zodra deze laatste laag droog is (18 uur) kunt u deze gaan afwerken met het door u gekozen product 

 

U gereedschap kunt u schoonmaken met water indien het nog niet uitgedroogd is. 

 

 

 

 

 


