
Verschil tussen Beton Ciré & Betonlook Verf  

Beton Ciré is een stucmateriaal dat je meestal laat brengen door een 
specialist. Materiaal (excl. gereedschap): € 45,00 tot € 60,00 per m2. 
Aanbrengen: vanaf € 75,00 per m2 
      
Betonlook Verf is een geleiachtige verf dat je meestal zelf aanbrengt met 
een blokkwast. Materiaal (excl. gereedschap):  
€ 11,00 tot 18,00 per m2 

Verschil in hoofdlijn Beton Ciré en Betonlook Verf 
Beton Ciré is een stucmateriaal, dat in 2 lagen met een spaan wordt aangebracht 

en naderhand wordt geschuurd en geïmpregneerd. Benodigd gereedschap: 
spaan, mixer, stukadoorstroffel, schuurbord 

Bij Betonlook Verf wordt vooraf met een roller een speciale primer aangebracht en 
vervolgens met een geschikte blokkwast één laag Betonlook verf. Benodigd 
gereedschap: vachtroller en blokkwast. 

Voor het aanbrengen van Beton Ciré is ervaring met een spaan en evt. schuurbord 
noodzakelijk. Om die reden wordt Beton Ciré meestal aangebracht door een 
vakman; de kosten van aanbrengen kunnen oplopen van € 75,- tot € 300,- 
p.m2 afhankelijk van hoe arbeidsintensief het te bewerken oppervlak is. 

Voor het aanbrengen van Betonlook Verf is bekendheid met een vachtroller en 
kwast voldoende. Betonlook Verf is een doe-het-zelfproduct. Sterker, 
aanbrengen van Betonlook Verf door een schilder zonder de juiste ervaring 
is zelden een succes, terwijl de niet-professional meestal de mooiste 
resultaten bereikt.  

Verschil materiaal 
Beton Ciré bestaat uit cement, gemalen kiezel en zand dat met speciale kunsthars 

in bepaalde afgewogen hoeveelheid klontvrij gemixed wordt en met een 
bepaalde hoeveelheid pigment op de gewenste kleur gebracht. De totale 
dikte van de Beton Ciré is 2,5 tot 3,5 mm. 

Betonlook Verf is een kant-en-klaar product op waterbasis waarbij keus is uit 17 
kleuren in combinatie met 3 kleuren betonlookprimer, zodat voor vrijwel 
elke ruimte aan de wens van de klant tegemoet gekomen kan worden. 
Betonlook Verf vormt zich als een dunne kunststof laag op het oppervlak. 
De totale dikte van de Betonlook Primer met Betonlook Verf is minder dan 1 
mm. 

Verschil voorbereiding 
Afgezien van gebruikelijke voorbereiding, zoals afplakken en afdekken van de 
directe omgeving van het te behandelen oppervlak, is bij  
zowel Beton Ciré, als Betonlook Verf een niet-zuigende ondergrond de basis. Dus 
zo nodig wordt voorstrijk / fixeer aangebracht. 
En grote oneffenheden worden in beide gevallen eerst gerepareerd. 
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Bij Beton Ciré worden geringe oneffenheden in het oppervlak tijdens het 
aanbrengen van de stuc uitgevlakt. Het eindresultaat wordt uitsluitend bepaald 
door de 2 lagen stuc en de wijze van aanbrengen, dus door de manier van 
hanteren van de spaan. 
Bij Betonlook Verf blijven oneffenheden in de ondergrond zichtbaar. De Betonlook 

krijgt daardoor het authentieke, natuurlijke uiterlijk van oud beton. 
Reparaties aan de muur blijven ook enigszins afgezwakt zichtbaar. 
Afhankelijk van de plaats en de aard van de reparaties is het aan te bevelen 
om het oppervlak wel of niet vooraf te egaliseren. Verder wordt het 
eindresultaat bepaald door de manier waarop met de blokkwast de 
Betonlook Verf wordt aangebracht. 

Verschil aanbrengen 
Beton Ciré wordt aangebracht met een (opbrengspaan), de eerste laag heel dun 

en de tweede laag wat dikker. De tweede laag bepaalt de uitstraling en 
wordt na ca. 24 uur droging geschuurd. 

Betonlook Primer wordt kris-kras, dus niet in banen aangebracht en hoeft niet op 
elke plek even dekkend te worden aangebracht. De Betonlook Verf wordt 
aangebracht door met de kwast de geleibolletjes te verdelen en daarna, 
afhankelijk van het gewenste resultaat, met meer of minder druk op de 
kwast, deze in grote halen tot een geheel te maken. 

Verschil impregneren c.q. afwerken 
Beton Ciré is een vlekgevoelig product en vraagt standaard om impregneren en/of 

het aanbrengen van een of meer lagen coating. 
Betonlook Verf hoeft nooit geïmpregneerd te worden en oppervlakkige vlekken zijn 

meestal, als de verf ca. 1 maand is uitgehard, met een vochtige, zachte 
doek te verwijderen. Intensief schoonmaken kan de kleur doen vervagen. 
Alleen in specifieke gevallen, zoals op een tafelblad, vloer, toilet, keuken of 
badkamer, wordt de Betonlook Verf afgewerkt met een 2 lagen Topcoat. 

Verschil in sterkte en bijwerken van beschadigingen 
Beton Ciré is, mits juist aangebracht, een zeer sterk product met een 

gelijkblijvende uitstraling. Beschadigingen zijn niet bij te werken, maar 
meestal niet heel opvallend als de beschadiging niet dieper gaat dan de 
dikte van deze stuc. Wel moet dan extra aandacht worden besteedt aan 
herstel van de impregneer en/of coating. 

Betonlook Verf is een sterk product, zeker als dit in de genoemde specifieke 
gevallen is afgewerkt met Topcoat. Beschadigingen zijn echter niet 
gemakkelijk bij te werken. Afhankelijk van de aard van de beschadiging en 
de kleur van de ondergrond, zal de beschadiging op de gemêleerde 
Betonlook meer of minder opvallen. 
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