
 
Onderhouds manual voor American Clay 

 
Gebruik altijd een heel goed uitgewrongen spons om beschadigingen weg te werken. 
Indien een te natte spons wordt gebruikt zal men dit zien in de eindafwerking 
 

o Schoonmaken is makkelijk: gebruik de spons om vlekjes weg te poetsen (ga met kleine 
cirkelvormige bewegingen over de vlek zodoende deze te verwijderen) 

o Krassen: zachtjes met de spons wegpoetsen 
o Strepen van pen en potlood : zachtjes wegpoetsen met de spons 
o Vlekken door vloeistoffen : zo snel mogelijk met de spons proberen weg te poetsen. Indien de 

vlek niet verwijderd kan worden, dan moet de pleister gedeeltelijk verwijderd worden en 
opnieuw worden gerepareerd met bewaarde American Clay pleister. 

o Spijker en schroefgaten : vochtig maken met spons en een stukje gehydrateerde pleister erin 
duwen. Daarna inwerken met spons of spaan afhankelijk van eindafwerking. 

o Kleine gaatjes en beschadigingen : bekijk eerst hoe diep de beschadiging is. Indien alleen de 
toplaag is beschadigd kan soms worden volstaan door de plek te bevochtigen met een 
plantensproeier en de beschadiging weg te werken met spons of spaan (afhankelijk van de 
eindafwerking). Als de beschadiging dieper is, volg dan onderstaande instructies. 

 
 
Grotere gaten en beschadigingen hebben meer ervaring nodig om te worden gerepareerd. Het kan 
moeilijk zijn om de beschadiging onzichtbaar weg te werken afhankelijk van de structuur en 
eindafwerking. 
Het is in sommige gevallen aan te bevelen om een hele nieuwe toplaag aan te brengen op de 
beschadigde wand.  
Als er gekozen wordt voor reparatie, volg dan onderstaan de instructies op. 
 

o Beoordeel hoe diep de beschadiging is 
o Indien beschadiging doorloopt in de ondergrond dient deze ook gerepareerd te worden. Zorg 

ervoor dat na de ondergrond reparatie de zuiging weer gelijk is aan die als voordat American 
Clay de eerste keer werd aangebracht. 

o Maak de beschadigde plek goed schoon en stofvrij met een zachte borstel. 
o Controleer of de primerlaag niet is beschadigd, anders deze ook weer opnieuw aanbrengen. 

(als men dit niet doet bestaat de kans dat er kleurverschil kan ontstaan door verschil in zuiging 
van de ondergrond) 

o Maak bewaarde American Clay pleister weer verwerkbaar met een beetje water. 
o Breng een eerste laagje American Clay aan in de beschadiging tot net onder het oppervlak 

(ong. 1 mm). (deze stap overslaan indien de beschadiging alleen de toplaag betreft). En laat 
dit drogen 

o Herhaal dit als de beschadiging diep is.  
o Als deze laag droog is, de toplaag aanbrengen tot net iets boven het oppervlak (ong. 0,5 mm) 
o Laat dit drogen!!! Erg belangrijk, zeker niet al gaan proberen om te gaan spanen of sponsen. 
o Wanneer de reparatie helemaal is gedroogd (intussen een goed moment om eventuele 

andere beschadigingen te repareren) met de scherpe punt van de spaan voorzichtig de 
uitstekende pleister wegschrapen. 

o Zorg ervoor dat de reparatie de gelijke hoogte weer heeft als de omliggende wand. 
o Indien Marittimo, zorg ervoor dat deze helemaal droog is en werk in een richting met 

wegschrapen. 
o Bevochtig het gerepareerde gedeelte met een plantenspuit (niet laten druipen!) en werk met 

een spons de randen bij. 
o Weer helemaal laten drogen. 
o Als laatste opnieuw bevochtigen met plantenspuit en verdichten op dezelfde manier als de 

rest van de wand. 
o Voorzichtig met “over-polijsten”. Dit gebeurd erg snel aan de randen. Gebruik bij voorkeur een 

kunststof spaan om dit te voorkomen. 


