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Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
SilikoMart® siliconen vorm edelsteen - groot, vorm ca. ø 210 x 105 mm, motief grootte 
ca. ø 180 mm, ca. 90 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1700 g creatief beton (ca. 3400 
g voor schaal en deksel)

634836 1

Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. ø 160 mm 490087 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Scheidingsmiddel voor gietmassa 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 40 g, zilver 612575 1

Aanbevolen gereedschap:
Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Spatels, ca. 30/75 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

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

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

Staalwol, extreem scherp en onbreekbaar, 200 g 509147 1

Benodigd gereedschap
werkmat, borstelpenseel, keukenpapier, maatbeker of weegschaal, mengbeker, garde of spatel,  
 (wegwerp)handschoenen, waterbeker, steen om te verzwaren, staalwol

Betonnen diamanten

U019K003

Betonnen diamant groot
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Handleiding

Bestrijk de siliconen mal meerdere keren met het scheidingsmid-
del en laat dit goed drogen. 
Het scheidingsmiddel volgens de productinstructies gebruiken.
Creatief beton volgens de productinstructies mengen.

Smeer een helft van de kunststof bol in met het scheidingsmid-
del.
Giet het beton in de siliconen vorm, plaats de helft van de kunst-
stof bol op de betonmassa.
De bol helft met steentjes verzwaren.
Vul de vorm evt. bij met wat creatief beton.
Beton ca. 1 - 3 dagen laten harden.
Verwijder de bol helft.
Het resterende vocht op het beton laten drogen.

U019K003
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Gebruik staalwol om het oppervlak van de betonnen diamant te 
polijsten.

Verf de uitsparingen van de diamant met Inka-Gold Premium 
zilver.
De verf laten drogen.
Indien gewenst kunt u  
 een deksel gieten. 
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Diamanten kaarsen schaal en kandelaar

U019K003

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
SilikoMart® siliconen vorm edelstenen - klein, vorm ca. 170 x 295 mm, 6 motieven, 
grootte ca.  ø 68 mm, ca. 42 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1200 g creatief beton 634825 1

Kunststof ei, ca. 60 mm, helder, 2-delig 490250 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Scheidingsmiddel voor gietmassa 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 40 g, goud 612586 1

Metalen kandelaar, messing, ca. ø 21 x 20 mm, 25 stuks 580263 1

Kaarsen compositiewas 1000 g, wit 438050 1

Waspigmenten, om in te kleuren, ca. 20 g, lila 428123 1

Lonten, met metalen voet, ca. ø 2 x 120 mm, gewaxt, 5 stuks 447143 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering,  geschikt voor lijmpistool N° 301128 en 
STEINEL® N° 319101. 319189 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, borstelpenseel, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), mengbeker, garde, spatel, (wegwerp)handschoenen, 
waterbeker, lijmpistool met lijmsticks, smeltpot (of augurkenpot met deksel), eetlepel, plakband, kookplaat



4U019K003

Diamenten kaarsenschaal

1. Bestrijk de siliconen mal meerdere keren met het scheidingsmiddel en laat dit goed drogen. 
2. Het scheidingsmiddel volgens de productinstructies gebruiken.
3. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
4. Het kunststof ei vullen met steentjes en in elkaar zetten.
5. Het ei van buiten meerdere keren met het scheidingsmiddel bestrijken.
6. Vul de siliconen vorm met beton en plaats het ei in de beton massa.
7. Vul de vorm evt. bij met wat creatief beton.
8. Kunststof ei met plakband vastzetten.
9. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.
10.  De betonnen diamant en het kunststof ei verwijderen.
11. Het resterende vocht op het beton laten drogen.
12. Compositiewas in de smeltpot (of augurkenpot) vloeibaar maken. 
13. Voeg waspigment toe om de was te kleuren. 
14. Gebruik het lijmpistool om de lont in het midden van de diamanten schaal te bevestigen.
15. Vloeibare compositiewas in de schaal gieten en laten harden. 
16. Lont ca. 1 cm boven de waslaag afknippen.
Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt branden!.

Diamanten kandelaar

1. Bestrijk de siliconen mal meerdere keren met het scheidingsmiddel en laat dit goed drogen. 
2. Het scheidingsmiddel volgens de productinstructies gebruiken.
3. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
4. Met het lijmpistool de metalen houder in het midden in de siliconen vorm hechten.
5. Het beton in de siliconen vorm gieten.
6. Het beton ca. 1 -2  dagen laten harden.
7. Betonnen diamant uit de siliconen vorm halen.
8. Het resterende vocht op het beton laten drogen.
9. Steek de kaars in de houder.
Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt branden!.

Handleiding
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Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
SilikoMart® siliconen vorm edelstenen - klein, vorm ca. 170 x 295 mm, 6 motieven, 
grootte ca.  ø 68 mm, ca. 42 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1200 g creatief beton 634825 1

Kunststof ei, ca. 60 mm, helder, 2-delig 490250 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Scheidingsmiddel voor gietmassa 100 ml 480666 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, roze 446262 1

Inka Gold Premium, 40 g, zilver 612575 1

Inka Gold Premium, 40 g, goud 612586 1

Mozaïek voegenfinish, weerbestendige impregnering, 100 ml 547728 1

Aanbevolen gereedschap:
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering,  geschikt voor lijmpistool N° 301128 en 
STEINEL® N° 319101. 319189 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, schaar, borstelpenseel, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), mengbeker, garde (of spatel), 
 (wegwerp)handschoenen, waterbeker, lijmpistool met lijmsticks, eetlepel, plakband, kookplaat

Diamanten planten schaal en decoratie diamanten

U019K003
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Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team

Diamanten plantenschaal

1. Bestrijk de siliconen mal meerdere keren met het scheidingsmiddel en laat dit goed drogen. 
2. Het scheidingsmiddel volgens de productinstructies gebruiken.
3. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
4. Het kunststof ei vullen met steentjes en in elkaar zetten.
5. Het ei van buiten meerdere keren met het scheidingsmiddel bestrijken.
6. Vul de siliconen vorm met beton en plaats het ei in de beton massa.
7. Vul de vorm evt. bij met wat creatief beton.
8. Kunststof ei met plakband vastzetten.
9. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.
10. Verwijder het kunststof ei.
11. Het resterende vocht op het beton laten drogen.
12. Verf de rand van de betonnen diamant roze.
13. De verf goed laten drogen.
14. De rand en binnenkant van de diamanten met voegenfinish verzegelen.
15. De planten met een beetje aarde in de beton diamant plaatsen en water geven.

Handleiding

Decoratieve diamanten

1. Bestrijk de siliconen mal meerdere keren met het scheidingsmiddel en laat dit goed drogen. 
2. Het scheidingsmiddel volgens de productinstructies gebruiken.
3. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
4. De gehele siliconen vorm met beton vullen.
5. Creatief beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.
6. De diamant verwijderen uit de vorm.
7. Het resterende vocht op het beton laten drogen.
8. De diamant met verf kleuren, verf laten drogen.

U019K003


