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Mozaïek Kerstboompjes
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex kegel  ca. ø 70 x 120 mm 547134 1

Tempex kegel ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

Tempex kegel  ca. ø 110 x 260 mm 507456 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, lichtgroen 539620 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, dennengroen 539631 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rood 539583 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, wit 539561 1

Mozaïek softglas, polygonaal, ca. 10 - 20 x 5 mm, groenmix 514305 1

Mozaïek - glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, bonte mix, 500 g = ca. 740 stuks 558787 alternatief

Mozaïek - glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, bonte mix, 1000 g = ca. 1450 stuks 543458 alternatief

Mozaïek softglas - polygonaal glitter, mozaïek met glitter effect, bonte mix 
ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm dik, 500 g = ca. 400 stuks 507476 alternatief

Kunststof knopen, ca. ø 8 - 15 mm, rood/wit, 40 stuks 411652 1

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

Mozaïek - voegvuller (weerbestendig) 200 g 577556 2

Voegspecie 250 g 539686 alternatief

Mozaïek voegspecie (weerbestendig) 1000 g 504906 alternatief

Houten schijven ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm dik, 10 stuks 700380 1

Houten schijven ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm dik, 2 kg 700863 alternatief

Micro LED - lichtsnoer, 10 LED's, warmwit licht, incl. 4 knoopcel (CR2032) 441631 1

Micro LED - lichtsnoer, 20 LED's, warmwit licht, incl. 4 knoopcel (CR2032) 441549 1

U007K001bd



2

Handleiding

U007K001bd

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Maatbeker set, 3 groottes, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (weg-
werp) handschoenen, mozaïektang

Basishandleiding mozaïek
1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp) handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen. 
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 

Decoratie van de mozaïek kegels
1. Lichtsnoer oprollen, het begin van het snoer aan de punt van de mozaïekkegels fixeren.
2. Lichtsnoer, van boven naar beneden, om de mozaïek kegel leggen en naar de kegel vormen.
3. Verwijder het plastic stripje van de batterij. Verlichting kan nu gebruikt worden.
4. De mozaïek kegel op de passende houten schijf plaatsen. Indien gewenst kunnen de schijven met  
 siliconen lijm aan de kegel bevestigd worden. 
5. De lijm laten drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


