
Beton schaal 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Creatief beton CreaStone  2,5 kg  570130  1

Rondhout, ca. Ø 20x500 mm   683533  1

Kunststof bol, ca. Ø 80mm, 2-delig  490043  1

Scheidingsmiddel Formestone, 100 ml  480666  1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Knutselmes 301530  1

Aluminium spatel, ca. 300x20x2 mm 477797   1

Plakband, ca. 66m x 50mm 898120  1

Mengbeker, 12 stuks 478427  1

Penselen set, 3 stuks 469140  1

Chalky Finish verf, abrikoos 579514  1

Fijne troffelzaag 304919  1

Benodigd gereedschap:   

Roerstokje   

Kom om te mengen   

Plakband   

Zand of stenen om te verzwaren   

Sap verpakking 1,5 liter   
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Handleiding 
1. Knip van de sap verpakking in de lengte 

het ‚deksel‘ eraf.  Let er op dat de sluiting 
naar boven wijst. Schroef het dopje van 
de verpakking er af. Was de verpakking 
grondig met warm water en laat het 
goed drogen. 

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!

2. Het rondhout inkorten tot een lengte van 
ca. 200 mm en met een laagje plakband 
omwikkelen. Let erop dat het rondhout 
compleet met plakband bedekt is. 

4. Dan de buitenkant van het met plakband 
omwikkelde rondhout en de 2 bolhelften 
ook bestrijken met het scheidingsmiddel 
en goed laten drogen.   

5. Schuif het rondhout in de sluiting 
opening van de verpakking. Om het beter 
vast te zetten kunt u het rondhout van de 
buitenkant met plakband fixeren. Maak 
ca. 2 kg van het beton volgens de handlei-
ding klaar. Vul de verpakking voorzichtig 
met het beton tot ca. 15 mm onder de 
rand. Nu plaatst u de 2 bolhelften op 
gelijke afstand van de rand in het beton.  

3. Nu bestrijkt u de binnenkant van de 
verpakking grondig met de Formesto-
ne. Goed laten drogen. Voor een beter 
resultaat kunt u deze handeling nog een 
keer uitvoeren.   

6. Vul de twee bolhelften met stenen of 
zand en zet ze vast met bijv. plakband (dat 
ze niet verschuiven). Laat het geheel ca. 
2 dagen drogen en verwijder het daarna 
verzichtig uit de verpakking.  
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