
INSTALLATIEHANDLEIDING 
STONELEAF CLASSIC

Creëer uw eigen stijl met de natuursteen 
fineer producten van StoneLeaf
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GEREEDSCHAP

Rolmaat Tape

Warmtepistool Gasbrander

Lijm: MS 
Polymeer

Siliconenkit Impregneer
product

SOUDAL
SILICON

NANO-EFFECT
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GEREEDSCHAP

Decoupeer
zaag

Circelzaag Zaagblad

Gatenboor

CRYSTAL CLEAN
SPRAY

Cyrstal clean 
spray

Schone doek



VOORBEREIDING

1 Leg de vellen plat
Als de vellen zijn opgerold, rol ze dan 
uit :

- Werk niet op het vel totdat het is uitgerold.
- Verwarm het vel aan de harskant niet de steen
- Sommige steenlagen kunnen tijdens het proces
afbladderen. Verwijder ze met een schone doek

BELANGRIJK

2 De ondergrond

1

Meet de ondergrond goed op voordat u vel 
StoneLeaf gaat snijden

-  De ondergrond moet vlak, schoon en droog
zijn
- Zorg  vóór het zagen van StoneLeaf ervoor dat
er geen verschil in breedte is van de ene naar de
andere steen van het oppervlak

BELANGRIJK

3

Uitrollen StoneLeaf rol

1

Wanneer het vel is uitgerold, zet er dan wat 
warmte of gewicht op om het sneller plat te 
leggen.
Om de plaat te verwarmen, kunt u de 
volgende hulpmiddelen gebruiken:

- Warmtepistool;
- Een brander (niet op de steen kant)

2
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VOORBEREIDING

Breng op een betonnen, gips- of verfmuur de MS-polymeerlijm rechtstreeks 
op de ondergrond aan.

2.1 De ondergrond : In droge omgeving

BELANGRIJK
Als de ondergrond niet schoon is, kunnen we de hechting van de  
StoneLeaf niet garanderen. Om op hout of spaanplaat in een droge ruimte 
te installeren, kunt u neopreenlijm gebruiken.

2.2  De ondergrond : In vochtige omgeving

Op tegels of op keramiek: breng een laag primer aan en breng vervolgens de MS-
polymeerlijm aan.  

Op beton: breng een laag primer aan breng vervolgens een afdichtingshars aan en 
vervolgens de MS-polymeerlijm.
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SNIJDEN

3 StoneLeaf snijden

- De StoneLeaf wordt alleen als dun laminaat gebruikt
- Leg het StoneLeaf vel plat. Gebruik een dun potlood aan de steenzijde voor gladde 
zaagsnedes en gebruik vervolgens een cirkelzaag met een dun kartel zaagblad.

- Voor gaten kunt u een gatenzaag
gebruiken.

- Gebruik voor insnedes rondom een bad of 
houten planken de decoupeerzaag.

1
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INSTALLATIE

4 StoneLeaf installatie

Zet lijnen op de ondergrond

1

Zet met de MS-polymeerkit een ril kit zoals op bovenstaande manier om een maximale 
waterdichtheid tussen twee platen in vochtige  ruimtes te verzekeren.

2

SOUDAL

BELANGRIJK
- Als de ondergrond hout of spaanplaat is in een droge ruimte ligt, kunt u
een neopreenlijm gebruiken
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INSTALLATIE

4 StoneLeaf installatie

Zet daarna rillen kit zonder onderbreking (3-4 centimeter tussen elke 
lijmlijn). U hebt ongeveer één koker lijm per vierkante meter nodig.

3

BELANGRIJK
- U dient de verwerkingsvoorschriften te hanteren om een volledige 
verlijming te verkrijgen.

- Het wordt aanbevolen om tape te gebruiken om de StoneLeaf-randen tegen de lijm te beschermen
- U kunt het overtollige lijm verwijderen met een schone doek en de Akemi-steenbeschermer

GOED OM TE WETEN

Lijm de muur en bevestig de StoneLeaf met de lijmlijnen op de ondergrond. Druk vervolgens met 
een schone doek op het hele oppervlak om de lijmlijnen op de achterkant glad te strijken. Verwijder 
de overtollige lijm met een stanleymes.
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MONTAGE

5 Interne en externe hoeken

Laat bij de buitenhoeken een paar millimeter uitsteken en verwijder de 
overtollige lijm. Gebruik na het drogen een bandschuurmachine met korrel 
120.

1

Omdat StoneLeaf niet overal dezelfde dikte heeft wordt aanbevolen om het deel voor deel aan 
te brengen. Met een elektrische schuurmachine is StoneLeaf op maat te maken. 
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MONTAGE

5.1 Voor interne hoeken

1

Gebruik voor inwendige hoeken een siliconenafdichting zo dicht mogelijk bij de steenkleur. Wij 
hebben een uitgebreid assortiment siliconenkleuren beschikbaar.

SILICON

2

Bescherm de StoneLeaf-randen met tape en 
laat 1 of 2 mm ruimte voor de 
siliconenafdichting.

Breng 1 lijn siliconen aan.

Voor het glad maken kunt u een kitspatel 
gebruiken zodat de siliconen ook goed in de 
hoeken komt. 

Verwijder daarna de tape.

Gebruik hetzelfde proces voor een douche, bad of plafond. 
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BESCHERMING EN 
SCHOONMAKEN

In droge ruimtes:
Water en olie-afstotend middel:
Aanbrengen met een schone doek van beneden naar boven. Verwijder het overtollige met een 
schone doek na 20 minuten.

In vochtige en buitenruimtes:
Herhaal het proces een tweede keer voor volledige bescherming.

Op een vloer of op het aanrecht:
Op een vloer of aanrecht raden wij aan een epoxy-beschermingslak te gebruiken.

1

NANO-EFFECT

6 Bescherming van de steen

7 Schoonmaken

U kunt de StoneLeaf gemakkelijk reinigen met een borstel of spons (niet de schurende kant 
gebruiken) met pure azijn of gemengd met natriumbicarbonaat in geval van diepe vlekken.
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SCHOONMAKEN

Gebruik de crystal clean, goed schudden voor gebruik.

Spray gelijkmatig over de gehele steen.

Maak de steen schoon met een schone doek.

CRYSTAL CLEANSPRAY

CRYSTAL CLEAN
SPRAY

1

8 Schoonmaakadvies voor 
keuken en badkamer




