
Beton Ei

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

Creatief beton 2,5 kg 570152 1

Kunststof ei, doorzichtig 60 mm 490250 1

Kunststof ei, doorzichtig 80 mm 426020 1

Kunststof ei, doorzichtig 100 mm 490261 1

Kunststof ei, doorzichtig 120 mm 426031 1

Formeston scheidingsmiddel 480666 1 

Aanbevolen materiaal/gereedschap:

Mengbeker 478427 1

Siliconenlijm 50 ml 314787 1

Alu roerspatel 477797 1

Acryl penselen set 490342 1

Crêpe band 50 m x 19 mm 302652 1

Beton boetseerklei 449101 1

Soldeerbout 310200  1

Modelleerroller 807196 1

Chalky Finish wit 570211 1

Chalky Finish blauwgrijs 570325 1



1

Er zijn 3 mogelijkheden een betonnen ei te gieten.

U giet 2 helften tot de rand vol en laat het 
drogen.

Beton Ei

R017Ma007

Daarna kunt u de 2 helften voorzichtig ver-
wijderen. Beide helften aan de gladde zijde 
bevochtigen en met beton boetseerklei aan 
elkaar plakken. Hiervoor kunt u de kunststof 
vorm als uitsteek vorm gebruiken. 

U kunt ook de opgedroogde helften met 
siliconenlijm vastplakken Hiervoor de lijm 
op de gladde kant van een helft aanbrengen 
en op elkaar leggen. Indien nodig kunt u het 
nog met plakband fixeren. 

Giet de beide helften vol tot iets onder de 
rand, laat het een half uur drogen en plaats 
ze voorzichtig op elkaar. Wanneer de vorm 
niet geheel gevuld is, kunt u de vorm met de 
top naar beneden neerzetten, zodat er een 
luchtbel ontstaat. 

Of…

U lijmt de beide kunststof helften met 
plakband tezamen en brandt (bijv. met een 
soldeerbout) een gat in de brede kant. Nu 
kunt u op deze manier de vorm vullen.

In ieder geval is het resultaat hetzelfde:

Handleiding:

1. De vorm grondig met scheidingsmiddel 
bestrijken en goed laten drogen.

2. Het beton klaarmaken volgens de inst-
ructies (let op hierbij op de grootte van de 
vorm) en in de vorm gieten.

60 mm ca. 400 g betonpoeder
80 mm ca. 500 g betonpoeder
100 mm ca. 600 g betonpoeder

Let op! Het kan zijn dat de vorm niet 
hergebruikt kan worden. 

Veel plezier en succes gewenst!
Het OPITEC Creatief Team


