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StoneslikeStones GmbH biedt een paneelsysteem aan op groot formaat 
zodat u binnen relatief korte tijd grote wand- en plafondoppervlakken 
kunt bekleden. 

Bij de panelen in grote formaten (ca. 4,2 of 3,05 m2) is er nauwelijks 
spraken van voegwerk.

Als u het werk zelf wilt uitvoeren, vindt u hier de handleidingen.

Afhankelijk van het type steen en eventuele buitenhoeken, worden de 
benodigde hoeveelheden spatelmassa en de kleuren berekend 
(gemiddeld 2 kg spatelmassa en 3 spuitkleuren per paneel).

Plannen & bestellen

ca. 
 1,30 m

ca. 
 1,30 m

ca. 2,35 mca. 3,30 m

Nieuw paneelformaat (Navarrete, Plywood)Standaard paneelformaat

Voor u met de montage begint,
moet u nog weten dat kleine afsplinteringen aan het oppervlak en 
zijkanten van het paneel geen probleem zijn en dat het bij de monta-
ge niet op een millimeter aankomt.

De panelen kunnen in enkele gevallen een maximale afwijking van 
1% van de standaard afmetingen vertonen.

Eventuele afsplinteringen, openingen of ruwe zijkanten worden met 
de spatelmassa opgevuld of bij het plaatsen gerepareerd. 

De plekken waar de spatelmassa zichtbaar is, worden met de meege-
leverde kleuren gecamoufleerd. Later kunnen met een haakse slijper 
nog steeds sleuven in de wand worden gefreesd (bijvoorbeeld voor 
de installatie van draden). Als de plek goed wordt behandeld met 
spatelmassa, “verdwijnt” ze in het totale beeld van de stenen wand.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

Gereedschap en hulpmiddelen       checklist

NIEUW
1-K mortel met neutrale geur 
op waterbasis, uitsluitend voor  
toepassingen binnen.

Hebt u alle gereedschappen bij de hand?   
  Decoupeerzaag met kunststof zaagblad of haakse 

slijper met een dunne slijpschijf.
  Boormachine, bij wanden uit steen/beton een accu-

schroevendraaier voor de montage op hout of Rigips.
  Hamer
  Stofzuiger voor het slijpstof
  Slagpluggen 6–8 mm Ø, lengte 50–80 mm, of spax-

schroeven (3,5 x 30 mm) voor wanden uit hout of 
gips (type GIX B)

  Rubberen beker, latex handschoenen, 
modeleerspatel en vlakke kwast (breedte 3-4 cm)

  Aceton (verkrijgbaar in bouwmarkten)

  Spons 
  Beschermingsmiddelen (voor ogen, neus en mond) 

voor gebruik tijdens de bewerking van de panelen

StoneslikeStones® heeft een werkset die u samen met 
de panelen kunt bestellen.
De set bestaat uit een stalen gesmede lepelspatel, 
rubberen beker, modeleerkwast, 5 paar latex weg-
werphandschoenen.

De afgebeelde polyester spatel en harder maken 
geen deel uit van de werkset.

N.B. 
Alle hier gepubliceerde aanwijzingen voor de mon- 
tage werden naar beste weten gegeven en gaan uit 
van een doelmatig verloop van de werkzaamheden. 
Daarmee kunt u profiteren van onze jarenlange er- 
varing met de verwerking van deze panelen.  
Wij vragen u er rekening mee te houden dat wij niet 
kunnen garanderen dat uw werk tot succes leidt.

De vlakke kwast moet een minimale breedte 
van 40 mm hebben.Gesmede lepelspatel  
(zoals afgebeeld)

STONESLIKESTONES®

create your wall 
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Voorbereiding 

Zoek een markante plek

in een hoek uit en stel alle geleverde panelen 
op de dezelfde manier op. Omdat ieder paneel 
uit dezelfde vorm komt, is het steenpatroon 
steeds identiek. Een markante steen steeds, 
bijvoorbeeld, links boven plaatsen.  
Waarom? Omdat er dan een verbinding van 
paneel tot paneel (alleen voor de bewerking 
platen) ontstaat zodat u de aansluitingen (over-
gangen) van paneel tot paneel gemakkelijker 
met spatelmassa kunt sluiten. 

Hier tonen we de originele zijkanten 
van 2 panelen van het type Lastra.

Zoals u ziet liggen de stenen tegenover 
elkaar en zijn door modelleren gemak-
kelijk aan te vullen.

De verwerking van de resterende 
stukken gemakkelijk mogelijk wanneer 
ongeveer 3 cm lucht wordt toegelaten 
tot de aangrenzende plaat. Gewrichten 
moet worden onderbroken door het 
moduleren van stenen (zie rode marke-
ringen).

Laat een duimbreedte ruimte tussen de 
panelen, zowel verticaal als horizontaal.
Waarom?
Op die manier kunt u de overgangen 
tussen de panelen gemakkelijker met 
spatelmassa opvullen.

Hier tonen we de originele zijkanten 
van 2 panelen van het type Lajas.

Zoals u ziet liggen de stenen tegenover 
elkaar en zijn door modelleren gemak-
kelijk aan te vullen.

1.  Voor de montage worden alle platen in de juiste positie gebracht.

1

ongeveer 3 cm fugue
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

 Geldt in principe voor alle typen panelen

1. De muur opmeten en de panelen  
op maat snijden.

3. Volgorde van de montage
Begin met de montage aan de muur van links 
beneden naar rechts en dan erboven, ook 
weer van links naar rechts.

  Bij dit voorbeeld worden 
drie panelen verwerkt:
  Begin links beneden met een  

heel paneel.

   Rechts ervan tot aan het einde van de 
wand een deel van het 2e paneel. 

  Links boven wordt vervolgens het res-
terende deel van het 2e paneel aange-
bracht.

 is het 3e paneel.

  Op deze wijze voorkomt u  
kruisvoegen.

2. Vermijd kruisvoegen
Begin met de montage steeds beneden links  
op de wand en vermijd kruisvoegen.

cOrrEct NIEt cOrrEct 

Beispiel

?
?
?1

2

3
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Montage   het panel Ladrillo Loft

Lange stenen naast elkaar

Korte stenen naast elkaar

horizontaal ongeveer 1 cm  
tussenruimte

cOrrEct
lange stenen grens op korte stenen

verticaal ongeveer 3 cm fugue

NIEt cOrrEct
Op geen enkel horizontale voegen
Mount dezelfde bloklengten

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

verticaal ongeveer 3 cm fugue

Spatelmassa aanbrengen  het panel rustica 
en modelleren

Het onderscheidend verticale steile 
modelleren kan worden en gesneden 
met een flex en vervolgens opnieuw 
gemodelleerd met stopverf.

Door het spatelen worden de rechte paneelkanten 
gecamoufleerd.

Daarom bootsen we stenen na of veranderen hun vorm  
bij de aansluitingen van de panelen. Op deze manier  
worden rechte lijnen in het verloop van de panelen voorkomen.
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BELaNGrIjk
Panelen met grote stenen 
worden overal met ongeveer  
3 cm aangebracht gewrichten
Dan kan de stenen 
grotere convergentie 
en gemodelleerd.

Montage   Panels cal y canto / Lastra 
 Mamposteria / rustica / Silarejo

NIEt cOrrEct cOrrEct
ongeveer 3 cm fugue
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1 2

3 4

5 6

7 8

1. trimmen van de panelen
Met rechte randen, kunt u 
2 panelen gemonteerd voegloos 
naast elkaar.

2. Houd het verloop van de strook
Wees voorzichtig bij het installeren 
van de panelen op het vlot verloop 
van de horizontale voegen. 
Vermijd „stappen“ aan de voor-
kant.

3. Snij de uitsparingen
Knip de eerste plaat 
onregelmatige tanden uit.

4. markering kan het tegenoverge-
stelde
Paneelrand liggen knip de ent-
prechenden gearing. maken zorg 
ervoor dat u nog wat „spelen“ in 
de positionering. De platen niet 
blokkeren.

5. toetreding
Na een succesvolle tanden, kunnen 
de panelen worden gemonteerd en 
uiteindelijk geëgaliseerd en gere-
toucheerd met kleuren.

6-8. retoucheren het gewricht 
met korte houten lamellen 
van restanten
Gesneden stroken van hout met 
flex uit de overblijvende plaat. Leg 
de stukken, merk en knip.

Voordeel: weinig om in en gemak-
kelijk lamineren vullen.

Getande verbindingen in houten ontwerp paneel Multiplex
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Montage   de panelen Lastra / Lajas / cal y canto 
 Mamposteria / rustica / Silarejo

2. Montage
Hier ziet u de stootkant van de rand van een Lascas 
paneel.
Afhankelijk van de ondergrond worden de panelen 
geschroefd of met pluggen bevestigd. 

A.  Ondergrond uit hout of Rigips:  
bevestiging met 15 tot 20 spax-schroeven (aan-
bevolen afmetingen: 3,5 x 35 mm) per paneel.

B.  Ondergrond uit steen of beton  
binnen:  
bevestiging met 15 tot 20 slagpluggen  
aanbevolen afmetingen: 8 x 60 of 8 x 80 mm, 
afhankelijk van de toestand aan de wand, de 
slagpluggen worden rechtstreeks door het 
paneel dat in positie is gebracht, in de muur 
geslagen.

c.  De montage buiten is  afhankelijk van de onder-
grond, daar deze al naar gelang het materiaal  
verschillende uitzettingseigenschappen kan heb-
ben (bij voorbeeld bij hitte, koude en vochtigheid). 

  Wij raden meestal houten dragende constructies 
aan.

 

1.  Voegen
Laat tussen de panelen aan alle kanten een ca. 3 
cm ruimte om de rechte kanten van de panelen 
met spatelmassa te kunnen modelleren.

Holle ruimten kunnen eerst met een vulmateriaal 
worden opgevuld (bijv. met een 1-componenten-
schuim) zodat u later  minder spatelmassa nodig 
hebt.

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Spatelmassa aanbrengen en modelleren
Als spatelmassa maken wij gebruik van een 2-com-
ponenten materiaal. Gebruik tijdens de verwerking 
latex handschoenen ter bescherming van de huid.

Een rubberen beker voor 2/3 met spatelmassa  
vullen en met 1 dop harder aanroeren. 

De open verwerkingstijd hangt af van temperatuur 
en zonlicht, gemiddeld bedraagt ze ca. 20 minuten.

2.   Vorbereitung bei Verspachtelung  
mit Wasserspachtel

De ondergrond moet stofvrij zijn en moet voor het 
aanbrengen van de spatelmassa worden bevoch-
tigd.

De droogtijd is afhankelijk van laagdikte en tem-
peratuur, maar in ieder geval langer dan die van de 
2-K spatelmassa, maar heeft dan ook een neutrale 
geur.

De spatelmassa wordt met kwast, vingers en water 
in model gebracht.

BELaNGrIjk
Pas als de spatelmassa door en door droog is, kan de 
kleur worden aangebracht.
Als de kleur te vroeg wordt aangebracht, ontstaat 
de gewenste glans niet en kunnen er scheuren in 
de kleurlaag optreden.

Spatelmassa aanbrengen  de panelen Lastra / Lajas / 
en modelleren cal y canto / Mamposteria

2-k spatelmassa op polyesterbasis

NIEUW
1-k spatelmassa met neutrale geur op waterbasis,  
uitsluitend voor toepassingen binnen.

1

2

De spatelmassa wordt met behulp van een kwast, 
spons en aceton in model gebracht.
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Door het spatelen worden de rechte paneelkanten 
gecamoufleerd.

Daarom bootsen we stenen na of veranderen hun vorm  
bij de aansluitingen van de panelen. Op deze manier  
worden rechte lijnen in het verloop van de panelen voorkomen.

Spatelmassa aanbrengen bij   de Lastra / Lajas / cal y canto / 
 Mamposteria panelen

Modelleer kleinere oppervlakken zodat de spatelmassa  
niet te hard wordt om nog bij te werken (hardingstijd  
van 2-k spatelmassa slechts ca. 20 min.). 
Schuren en bewerken is daarna nauwelijks nog mogelijk. 
De massa wordt grof met de lepelspatel opgebracht, de vorm van de 
steen wordt in principe met de vlakke borstel en door aantippen en 
aandrukken in model gebracht. Op deze manier wordt de steen na-
gebootst. Bij het gebruik van 2-K spatelmassa op polyesterbasis de 
kwast in aceton (niet meegeleverd) dopen. 1-K spatelmassa wordt 
uitsluitend met water gemodelleerd.

BELaNGrIjk 
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Wij gebruiken 3 kleurschakeringen.
BELaNGrIjk 
pas met het kleuren beginnen als de spatelmassa is 
uitgehard en tijdens het werken met kleur zorgen voor 
voldoende ventilatie.
Bus voor gebruik goed schudden zodat de kleurpig-
menten zich goed kunnen mengen met het oplosmid-
del en de materingspasta.
Eerst bij wijze van test op een rest van een paneel 
spuiten.

De plekken waar spatelmassa werd opgebracht, 
worden eerst met de “grondkleur” behandeld, 
waarbij een afstand van ca. 20 cm tot het paneel 
wordt aangehouden. Met korte stoten spuiten om 
te nat lakken te voorkomen. 

Als de grondlaag droog is, wordt hier en daar de 
“patineer-kleur” opgebracht. 
Als de stenen zijn geverfd en de verf droog is, 
wordt het beeld afgerond met de “voegen-kleur”. 

BELaNGrIjk  
Meerdere keren een dun laagje verf opbrengen  
geeft een beter resultaat dan veel verf in een keer 
opbrengen.
Daar waar het nodig lijkt worden stenen en voegen 
in dezelfde kleur gespoten. 
Hiertoe kan de spuitopening van de spuitdoos wor-
den ingesteld.

algemene opmerking over het verven
Steeds ook naast de plekken spuiten waar spatelmassa 
is gebruikt, de ene keer een voeg, dan weer een steen, 
om te voorkomen de snijkanten opvallen. 
Door licht patineren (spuiten op een afstand van 
ca. 60 cm) kunt u de oppervlakken nog beter op 
elkaar afstemmen. (Afb. 2) De spuitbus onder een 
hoek ten opzicht van de wand houden om de ste-
nen niet egaal te verven. 

Te veel kleur kan gemakkelijk worden gecorrigeerd 
met een kwast die met aceton is bevochtigd.

BELaNGrIjk  De voegen verven
Voegen kunnen met de verstelbare 
spuitopening goed worden behan-
deld. 

In dit geval mag de afstand tot het 
paneel niet groter zijn dan 10 cm.

kleur aanbrengen  Geldt in principe voor alle typen panelen

1

2
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Vermijd kruisvoegen
Begin met de montage steeds beneden links  
op de wand en vermijd kruisvoegen.

Speciale aanwijzingen voor de plaatsing van  Picada panelen

Belangrijk - geldt voor alle typen panelen. 
Let erop dat de tegenover elkaar liggende snijkanten goed op de 
ondergrond worden aangedrukt, geschroefd of geplugd. 
Dit voorkomt extra spatelen en onnatuurlijk werkende aansluitin-
gen (afb. 3).

Duimbrede voeg rondom alle panelen, behalve bij Lascas (wordt 
alleen met verticale voegen gemonteerd).
Panelen moeten ook bij horizontale voegen met ruim een 
duimbrede afstand tot elkaar worden geplaatst om later de 
voegen goed te kunnen modelleren.

Setzen Sie die Schrauben oder Dübel möglichst in die Fugen, 
dann brauchen keine Steinflächen sondern nur Fugen ver-
spachtelt und retuschiert zu werden, was die Arbeit wesent-
lich erleichtert und beschleunigt.

1. Steen voegen
Breng het paneel zo in positie dat de steenvoeg zich op dezelfde  
hoogte bevindt als het ene paneel naast het andere wordt geplaatst. 
Daardoor ontstaat er een sluitend geheel.

W
an

d

niet 
correct 

correct 

cOrrEct NIEt cOrrEct 

1

2

3
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1/-2.  aansluitingen tussen de 
panelen  

Voor een perfect resultaat kan 
men met een decoupeerzaag of 
haakse slijper inkepingen in de 
verticale aansluitingen van de 
panelen snijden om bij het spate-
len nog maar een voeg te moeten 
bewerken.

Speciale aanwijzingen voor de plaatsing van  Picada panelen

3/-4. Modelleren en retoucheren
Holle ruimten opvullen om de benodigde hoeveelheid spatel-
massa aan te brengen om een voeg na te bootsen.

Tenslotte wordt de spatelmassa met een kwast die in aceton 
is gedoopt, gemodelleerd tot de voeg op een natuurlijke ce-
mentvoeg begint te lijken (vegen en aantippen).

Verven met de meegeleverde spuitverven
Voegen en stenen worden op dezelfde kleur gebracht. 
De plekken waar spatelmassa werd opgebracht, worden eerst 
met de “grondkleur” behandeld, waarbij een afstand van ca. 
20 cm tot het paneel wordt aangehouden. Met korte stoten 
spuiten om te nat lakken te voorkomen. 

Na drogen van de grondkleur wordt her en der de  
“patineer-kleur” opgebracht Als de stenen op kleur zijn ge-
bracht, wordt het beeld met de “voegen-kleur” afgewerkt.

BELaNGrIjk   Met een aantal dunne verflagen bereikt 
men een beter resultaat dan met dikkere lagen.
Daar waar het nodig lijkt, worden voegen en stenen 
op dezelfde kleur gebracht. Om de geretoucheerde 
stenen aan te passen aan het resterende opperv-
lak moet ook hier en daar naast de voegen worden 
geverfd.

1

2

3

4
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Speciale aanwijzingen voor de plaatsing van  Lascas panelen

BELaNGrIjk
Lascas panelen hori-
zontaal gemonteerd 
voegloos, stootvoeg 
ongeveer 3 cm.
Dan kunnen de stenen 
beter op elkaar worden 
afgestemd en gemodel-
leerd. 

3. Horizontale steenlagen
Naast elkaar liggende panelen moeten 
bij de aansluitingen even grote stenen  
hebben om de verticale voegen na  
plaatsing beter te kunnen retoucheren.

Wij tonen hier de gezaagde originele  
paneelkanten.  
U ziet dat de steenlagen  
ongeveer even groot zijn.

Verticale schokken te voorkomen 
kan ook eventueel vertandingen 
worden met flex.

1. Indien nodig moeten de panelen voor 
plaatsing worden besneden. 
Dit gebeurt met een cirkelzaag of een haakse 
slijper.
Eventueel moet er aan één kant van het 
paneel nog een rand (2-3 cm) worden afges-
neden die overgebleven is na het productie-
proces.
Waarom?
Omdat de verticale overgang bij Lascas pane-
len moeilijker wordt als een kant hoger is en 
de tegenoverliggende kant vlakker. 

Deze kanten afsnijden

cOrrEct NIEt cOrrEct 

1

2

3
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

5. afsluitend op kleur brengen
Gebruik een stuk karton om voegen of stenen af te dekken 
als u de stenen na het spatelen op kleur brengt.

BELaNGrIjk  Zwarte en witte panelen worden meestal na plaa-
tsing over het gehele oppervlak gelakt. Dan is het resultaat pas 
echt perfect omdat zwart noch wit zich gemakkelijk plaatselijk 
laten bijkleuren.

1. retoucheren van de horizontale voegen
De tegen elkaar geplaatste panelen worden met een 
geringe hoeveelheid spatelmassa geretoucheerd.  
U hebt daarvoor een kwast, spatel en aceton nodig. 
Met de spatel worden de dunne voegen nagetrokken 
(afb. 3)..

2.–4.   retoucheren van de  
verticale voegen

Om de verticale voegen zo te 
retoucheren dat ze later niet 
meer zichtbaar zijn, moeten de 
stenen horizontaal rechts en 
links van de voeg worden  
nagebootst. Steenvoegen  
worden getrokken met de zij-
kant van de spatel (2A). Daar-
voor zijn een kwast, spatel en 
aceton nodig. 

Spatelen en verven  Lascas panelen

BELaNGrIjk  De voegen verven
De voegen laten zich met de 
verstelbare spuitopening goed 
op kleur brengen. De afstand 
tot het paneel mag daarbij niet 
groter zijn dan 10 cm.

1

2 2A

3

5

4
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Hoekmontage en het aanbrengen van schakelaren

1. Voorbereidende werkzaamheden
Het oppervlak opmeten en het passende stuk uit 
het paneel snijden. Aan de hoeken ongeveer 1 cm 
ruimte laten voor een beter modelleren van het 
breuksteenpaneel omdat de stenen meestal rond 
van vorm zijn (bijv. 40 cm brede zuil = 38 cm pa-
neelbreedte).

2. Holle ruimten kunnen voor  
het spatelen met bouwschuim worden opgevuld.
3. aan de hoeken moeten de stenen tegenover elkaar 
liggen om ze tot complete vormen aan te vullen.
Hier het Lajas paneel.

4. Voor de opbouwmontage van een schakelaar
is een afstandsring nodig (verkrijgbaar bij 
elektrozaken) (afb. D) Daarmee wordt de 
dikte van het paneel gecompenseerd. De af-
dekking van de schakelaar wordt geplakt en 
voorzien van een onderlaag van spatelmassa, 
of het stopcontact wordt haaks uitgesneden 
en met spatelmassa vastgezet. In dit geval 
zijn er geen afstandsringen nodig.

5/-6. Inbouwmontage
De openingen voor de stopcontacten 
kunnen worden uitgeboord met een 
gatenboor. 

Voor de afdekking wordt het paneel 
uitgesneden en na de montage van de 
schakelaar met spatelmassa aange-
past.

D

1 2

3

5 6

4
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Montage
Bij de montage van Ladrillo 
panelen moet men er op let-
ten dat de voegen en stenen 
op gelijke hoogte liggen.  

2. Vullen met schuim
Realistisch ogende hoeken worden voorbereid met schuim. 
Na het verwijderen van uitstekende schuimresten worden de 
hoeken en voegen met spatelmassa zo gemodelleerd dat 
zowel de stenen als de voegen kunnen worden nagebootst.

3. Verticale voegen
Bij de plaatsing van Ladrillo panelen moet er een duimbrede 
voeg worden gelaten tussen de panelen, zowel in de hoogte 
(afhankelijk van het voegenbeeld) als ook bij de plaatsing 
naast elkaar, de aansluitingen van de zijkanten.

Met behulp van spatelmassa worden de stenen zo gemodel-
leerd dat de lengten van de stenen niet te groot worden. Een 
verticale voeg zorgt voor een natuurlijk ogende lengte. Korte 
stroken daarentegen worden nagebootst tot een steenlengte 
door de voegen eenvoudig dicht te maken.

4. kleuren
Bij het op kleur brengen worden eerst de stenen en daarna de 
voegen gespoten. Hiertoe kan de spuitopening van de spuit-
doos worden ingesteld. (afb Bladzijde 13) 

5. Proporties van de stenen  Afgewerkte hoek  

Speciale aanwijzingen voor de plaatsing van   Ladrillo panelen

1

2

3

5

4
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