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Dipping engelvleugels
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten hangers - vleugel, naturel, met motief uitsparing, ca. 120 x 300 x 2 mm, 2 stuks 952514 1

Dipping beton set, in totaal 850 g, 5-delig 627907 1

Dipping beton set, in totaal 350 g, 5-delig 627893 alternatief

Dipping roesteffect set, totaal 600 g, 3-delig 627882 1

Imitatie leren koord, katoen gewaxt, afmeting: ca. ø 1 mm, 5 m / rol, wit 305373 1

Pluisveren, groottes vrijblijvend gesorteerd, ca. 130 - 150 mm, wit, ca. 10 g 321661 1

Decoratie organza band, met draadkant, ca. 5 m x 25 mm 809431 1

Metalen delen - rond, platinakleur, afmeting: ca. ø 34 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, 2 stuks 728887 1

Waskralen in box - ster, ca. 4 - 8 mm, gat: ca. 1 - 2 mm, wit, ca. 118 g 722445 1

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

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

Benodigd gereedschap
werkmat, folie, borstelpenseel, brede schaal, schaar, (wegwerp)handschoenen, 
evt. borduurnaald
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding
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Het coaten van de vleugels
1. Houten hangers - vleugel met hechtmedium bestrijken (penseel), het medium laten drogen. 
 (om te drogen, de vleugels ophangen, hechtmedium volgens de productinstructies gebruiken).
2. Meng 2-componenten dipping beton volgens de productinstructies.
3. Houten vleugels in het dipping beton dopen (brede schaal) of beton met een penseel aanbrengen.
4. Laat het beton een nacht goed drogen (ophangen). 
5. Vervolgens wordt opnieuw hechtmedium op de gewenste plaats op het beton 
 opgebracht, laten drogen (ophangen).
6. De betonnen vleugels, op de grondlaag met hechtmedium, meerdere keren met dipping roesteffect 
bestrijken 
 (borstelpenseel).
7. Alles een nacht laten drogen (ophangen).

Het decoreren van de vleugels
1. Het ophang koord verwijderen van de vleugels.
2. Daarvoor in de plaats, twee ca. 70 cm lange stukken van het kunstleren koord afknippen.
3. In elk koord een lus maken, deze als nieuw ophang koord aan de vleugels vastmaken. 
4. Aan dit koord rijgen: metalen deel, kralen en veren.
5. Beide vleugels decoreren.
6. Twee andere stukjes band van ca. 50 cm afknippen.
7. Bevestig deze ook aan de vleugels.


