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Verlicht mozaïek fles
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Glazen flessen met kurk, ca. 60 x 60 x 140 mm, inhoud: 250 ml, 2 stuks 619670 1

Glazen flessen met kurk, ca. 68 x 68 x 205 mm, inhoud: 500 ml, 2 stuks 619681 alternatief

Glazen flessen met kurk, ca. 47 x 47 x 105 mm, inhoud: 100 ml, 4 stuks 619669 alternatief

Mozaïek glasstenen - ice, kan dubbelzijdig gebruikt worden, enkelzijdig iriserend, 
ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm dik, 200 g = 100 stuks 627686 1

Mozaïek glasstenen - ice, opaak, kan dubbelzijdig gebruikt worden, enkelzijdig irise-
rend, 
ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm dik, 200 g = 100 stuks

627619 1

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

Voegspecie 250 g, wit 539686 1

Mozaïek voegspecie (weerbestendig) 1000 g 504906 alternatief

Reeves fijne acrylverf 75 ml, middengrijs 453467 1

Binnenverlichting, 20 LED's, met 6 uur timerfunctie, met aan / uit schakelaar, 
excl. 2 AA-batterijen 1,5 V 624242 1

VARTA High Energy Alkaline, 1,5 V (AA), 4 stuks 210533 alternatief

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

Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp) 
handschoenen
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Tip
Om de voegspecie grijs te kleuren, eenvoudig in de met water gemengde voegspecie, 
grijze verf, in de gewenste hoeveelheid,  toevoegen.
Om de fles te verlichten, plaats je de batterijen in de houder van het lichtsnoer, zet de lichten aan, 
het lichtsnoer in de fles laten zakken, de batterijhouder is buiten de fles.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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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. 

Basishandleiding mozaïek


