
Handleiding voor het afdekken met stucloper. 

Onze stucloper is leverbaar in 4 varianten 

 Stucloper dubbelzijdig PE-gecoat +/- 150 g/m².+/- 90 cm.65m² 
 Stucloper standaard dubbelzijdig PE-gecoat +/- 200 g/m².+/- 90 cm.65m² 
 Stucloper zwaar dubbelzijdig PE-gecoat +/- 250 g/m².+/- 1,25 m.65m² 
 Stucloper extra zwaar dubbelzijdig PE-gecoat +/- 300 g/m².+/- 1,25 m.65m² 

Onze stucloper is aan 2 zijde PE-gecoat. Dat wil zeggen dat deze stucloper aan 2 zijde 
vochtdicht is. Gebruik daarom stucloper nooit op vocht gevoelige ondervloeren. Gebruik 
stucloper uitsluiten op harde ondergronden. 
 
Dit is de snelste manier om een grote ruimte af te dekken. 

 
Stap 1: 
Controleer en test het product altijd eerst voor een zo goed mogelijk resultaat.  
Stap 2:  
Zorg dat de ondergrond droog, en stof vrij is.(Hou rekening met de droogtijd van eventueel 
behandelde ondergronden)  
Stap 3:  
Wanneer u een grote ruimte af moet dekken is het handig om eerst langs alle muren één baan 
stucloper te leggen. Knip en snij nu de hele buitenste rand op maat.  
Stap 4:  
Nadat u helemaal rond bent gegaan, begint u met de volgende baan langs de eerst baan. Laat de 
banen minimaal 5 cm overlappen. 
Stap 5:  

Plak de naden bij voorkeur af met onze extra brede duct-tape 75mm x 50m (linkje?)(Tel het aantal 
rollen stucloper wat u nodig heeft en neem altijd 1 rol duct-tape extra.) 
Stap 6:  
Dit herhaalt u tot u nog twee banen van de muur af bent. 
Stap 7:  
Leg nu de volgende baan langs de muur en laat ook deze minimaal 5 cm overlappen. 
Stap 8: 
Tape deze baan alleen aan de muurkant af. 
Stap 9: 
Rol nu de laatste baan over het laatste af te dekken gedeelte van de vloer en tape deze baan aan 
beide zijde af. 
 
Op deze manier is de stucloper rondom mooi strak gelegd. 
 
Wij hopen dat deze handleiding u helpt met het netjes afdekken van uw ondergrond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arny van den Heuvel 
www.afdekgigant.nl 
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