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Afwasborstel houder van beton
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Afwasborstel set, kunststof, met gezicht, ca. 220 x 60 mm, 
zwart / geel / oranje, 3 stuks 730587 1

Paper-Art puntzak, naturel, ca. ø 100 x 270 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 1800 g creatief beton 487624 1

Paper-Art puntzak, naturel, ca. ø 100 x 270 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 3500 g creatief beton 487613 1

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 1

Creatief beton CreaStone 1 kg 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg 570152 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Reageerbuisjes, glashelder, ca. ø 24 mm x 200 mm, 5 stuks 634962 1

POSCA markers PC-5M, pasteltinten, punt 1,8 - 2,5 mm, 8 stuks 615908 1

POSCA Markers PC-5M basiskleuren, punt 1,8 - 2,5 mm, 8 stuks 615883 1

POSCA Marker PC3ML - glitter, punt  0,9 - 1,3 mm, 8 stuks 622619 alternatief

Acrylkralen, diverse kleuren, ca. ø 8 - 10 mm, rijggat: ca. 2 mm, 250 g 426958 1

Imitatieleren koord, katoenen koord gewaxt, afmeting: ca. ø 1 mm, 5 m / rol, geel 305384 1

Satijnen koord, ca. ø 2 mm, 6 m/rol, zwart 567238 1

Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ø 1,0 mm x 5 m 201420 1
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Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, cutter, puntig mes, ijslepel, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, 
(wegwerp) handschoenen, keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, spatel (oude 
garde), zand, thee- en ijslepel, stevig plakband, borduurnaald met groot oogje

De beide Paper-Art puntzakken in de gewenste lengte 
afknippen (bij de punt). 
De binnenkant van de puntzakken en de buitenkant van de 
reageerbuisjes 
rijkelijk met de Formalate bestrijken. 
(Gebruik de Formalate volgens de productbeschrijving)

De Formalate laten drogen. 
De onderkant van de puntzakken met stevig plakband sluiten.

Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
De gevormde kegels voor ca. 4/5 met beton vullen (gebruik een 
lepel).

Handleiding



4 5

6

3

De reageerbuisjes in het vloeibare beton (in de kegel) steken.
Dit met plakband op de gewenste positie vastzetten.
Evt. reageerbuisjes met zand verzwaren.

Na ca. 3 uur voorzichtig de reageerbuisjes eruit draaien.
ca. 2 - 3 dagen het beton laten drogen.
Daarna de Paper Art kegel verwijderen.
Het resterende vocht goed laten drogen.

Met de Posca stiften het gewenste motief er op tekenen.
De Formalate van de reageerbuisjes afwassen.
De reageerbuisjes in het ronde gat van de beton kegel steken.
Plaats de afwasborstel in de reageerbuis.
Ter decoratie, kralen aan het koord of draad rijgen en vastknopen.
De kralendraad om het reageerbuisje en de beton kegel draperen.

Tip
Voor het schoonmaken, het reageerbuis-
je uit de betonnen houder halen en apart 
afspoelen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

U001K017


