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Servetten techniek met mozaïek gecombineerd 2018/19
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten dienblad, naturel, zonder decoratie, ca. 315 x 300 x 75 mm 575174 1

Marabu do it mat spray 150 ml, wit 618205 1

Servetten set - mix van patronen, 10 motieven,  vrijblijvend gesorteerd, ca. 330 x 330 
mm, 20 stuks 623648 1

Servettenlijm Art Potch, 150 ml 451373 1 

Koudglazuur set 50 ml 437939 2

Mozaïek softglas - vierkant, transparant, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g 506414 1

Mozaïek softglas - vierkant, transparant, ca. 20 x 20 x 4 mm, 200 g 506724 1

Mozaïek softglas - vierkant, transparant, ca. 30 x 30 x 4 mm, 200 g 551567 1

Mini kunststof schijven, ca. 5 - 8 x 0,5 mm, 18 g 626266 1

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 1

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

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

StickyStick, plaatsing hulpmiddel, 2-delig 622170 1

Benodigd gereedschap
werkmat, keukenpapier, borstelpenseel, zachte borstelpenseel, schaar, (wegwerp)hand-
schoenen, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, stickystick
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Het dienblad met witte verf beschilderen. De verf laten drogen.
(door de witte verf komen later de contouren van het servet beter 
naar voren. De lijst kan ook in een andere kleur geverfd worden).

Het servet in de grootte van het dienblad knippen. 
De bovenste, bedrukte laag van het servet verwijderen van de beide 
niet bedrukte lagen.
Het servet (bovenste laag), met de onderkant, op de witte ondergrond 
van het dienblad leggen (het motief wijst naar boven).
Vanuit het midden van het dienblad naar buiten, de servettenlijm op 
het motief uitstrijken. 
De lijm laten drogen.
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De mini kunststof schijven met behulp van de stickystick in de 
nog vochtige voegspecie drukken.
De specie een nacht laten drogen.
Het mozaïekoppervlak, met een droge doek, 
glanzend maken.

Het mozaïek oppervlak voegen.
Daarvoor de voegspecie volgens de productbeschrijving in een 
mengkom klaarmaken. 
Mozaïek oppervlak voegen (wegwerphandschoenen gebruiken, 
zodat het met de hand opgebracht kan worden).
Na ca. 15 minuten, met een vochtige spons, 
de overtollige voegspecie verwijderen.
Dit meerdere keren herhalen.

U001K016

Het koudglazuur volgens de productbeschrijving klaarmaken.
Giet het glazuur in het dienblad op het servetmotief. 
BELANGRIJK! De koudglazuurlaag mag niet zo dik zijn. Er moet 
later gewoon nog gevoegd kunnen worden.
De glazuurlaag gelijkmatig over het dienblad verdelen. 
Direct, in de nog vochtige glazuur, de transparante 
mozaïekstenen plaatsen.
Laat de glazuurlaag drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


