
MUURTJE BOUWEN?

Is een muurtje bouwen moeilijk? Ja, 
best wel! Je moet dan ook best handig 
zijn. Zorg ervoor dat je goed voorbereid 
aan de slag gaat. Op mijn hulp kan je 
sowieso rekenen. 

Met dit stappenplan help ik je stap-voor-stap.  
Hierin laat klusser Theo zien hoe hij de klus aan-

pakt. Op www.knaufdoehetzelf.nl/muurtjebouwen 
vind je bovendien een duidelijke instructievideo.  
En heb je nog vragen voor, tijdens of na je klus?  

Dan kan je mij natuurlijk mailen of bellen. 
Met Knauf klus je altijd samen. 

Succes!
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1. Voorbereiding

Bepaal eerst hoeveel materiaal je nodig hebt.

 Gebruik de rekentool op:  
www.knaufdoehetzelf.nl/muurtjebouwen. Dan zie je direct 
hoeveel cellenbetonblokken en Fix & Finish je nodig hebt. 

Haal het oude traphekje weg. En maak de vloer zo egaal 
mogelijk en stofvrij. Zaag de blokken voor de eerste rij alvast 
op maat. Dan kan je straks lekker doorwerken.

 Voor de bevestiging van het muurtje aan een bestaande 
muur gebruik je muurankers. Boor de gaatjes voor de muur
ankers alvast voor. Nu kan je er nog gemakkelijk bij.

2. Fix & Finish aanmaken

Doe een laagje schoon water in een schone emmer. Strooi de 
gips rustig in het water tot deze gelijk is aan het niveau van het 
water. Wacht 5 minuten, zo kan de gips water opnemen.  
Mix de gips met een geschikte handboormachine en spiraal
garde tot een smeuïge massa.

Let op: maak niet te veel Fix & Finish in een keer aan.  
Het wordt vrij snel hard en is dan niet meer te gebruiken.
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3c. De tweede rij blokken

Begin de tweede rij blokken in halfsteensverband.  
De blokken moeten elkaar overlappen met minimaal de  
dikte van een blok. 

Als het muurtje klaar is, laat je deze eerst goed drogen 
voordat je verder gaat.
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4. Hoekbeschermers plaatsen

Plaats hoekbeschermers voor mooie, strakke en stevige  
hoeken. Knip de hoekbeschermer op maat. Doe wat dotten  
Fix & Finish op de muur aan beide zijden van de hoek en druk 
de hoekbeschermer vast. Haal de overtollige Fix & Finish weg 
met een troffel of pleisterspaan. En werk de hoek af met een 
baan gips zo breed als je pleisterspaan (ca. 30 cm). Dan kan 
je straks de rest van de muur hier mooi op aan laten sluiten.
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5. Muurtje afwerken

Finish het muurtje met 2 lagen Fix & Finish. Breng de eerste 
laag gips dun aan met een pleisterspaan. Als de eerste laag 
gips bijna droog is, kan je de tweede laag gips dun aanbren
gen om de muur mooi glad te maken. Laat de muur eerst goed 
drogen voordat je deze verder afwerkt.

Let op: wil je het muurtje afwerken met tegels, dan finish je 
het muurtje niet! Tegelen doe je rechtstreeks op de cellenbeton
blokken. Kijk op de verpakking van de tegellijm voor verdere 
instructies.

3a. De eerste rij blokken

Breng de gips aan op de cellenbetonblokken. Je gebruikt 
hiervoor een troffel en/of lijmschopje. Zet de blokken goed  
vol met gips. Het mag best tussen de blokken uitkomen.  
Met dit overtollige gips kan je namelijk direct gaatjes en 
kiertjes opvullen. 

Controleer steeds even of je blokken waterpas staan. En zet 
de blokken goed tegen elkaar aan. Zorg dat ze onderling 
vlak staan.
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3b. Muurankers voor extra stabiliteit

Bevestig je het muurtje aan een bestaande muur? Plaats dan 
een muuranker op het eerste blok en tegen de muur. Bij een 
hoge muur plaats je om de 80 cm een muuranker voor extra 
stabiliteit.
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5 Ideaal voor het bouwen van 
een muurtje met cellenbeton:

• als vervanging van een traphekje

• om het bad

• als douchewand 

• als scheidingswand

• voor een bar

•  om iets af te schermen, zoals de koelkast in een  
open keuken

• om een deur dicht te metselen



Knauf Fix & Finish
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Vragen? 
Kijk op www.doehetzelf.nl/muurtjebouwen voor meer handige informatie,  
bel (030) 247 33 89 of stuur een 
e-mail ikhebeenvraag@knauf.nl 

ldeaal voor het bouwen 
van muurtjes!

•  Blokkenlijm voor het verlijmen van niet dragende wanden van 
cellenbeton- en kalkzandsteenblokken

•  Pleister voor het afwerken van cellenbetonblokken, kalkzandsteen-
blokken, gipsblokken, beton en gipspleisters. Geschikt voor alle 
vlakke steenachtige ondergronden in alle ruimtes binnen

Blokkenlijm en dunpleister in één. 


