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H a n d l e i d i n g   
m o z a ï e k  b o o m

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal:

Tempex hardschuim, ca. 500 x 300 x 30 mm 872056 2

Mozaïek glasstenen, ca. 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 stuks, geel/roodtinten 523454 1

Mozaïek glasstenen, ca. 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 stuks, groentinten 512646 2

Mozaïek glasstenen, ca. 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 stuks, bruintinten 512679 1

Mozaïek glasstenen, ca. 10 x 10 x 4 mm, ca. 300 stuks, wit 539561 1

Spiegelstenen, ca. 10 x 10 x 3 mm, ca. 300 stuks 559602 1

Glas nuggets mini, ca. ¢ 10 – 12 mm, ca. 200 stuks, transparant/bont 
gekleurd

563223 1

Glas nuggets, ca. ¢ 25 – 35 mm, ca. 75 stuks, transparant/bont gekleurd 512886 1

Houten schijfjes ‘rond’, ca. ¢ 10-30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634  

3D-siliconen lijm, 80 ml, transparant 314798 2

Voegspecie, 1000 g, wit 504906 3

Berkenschors, bundel, naturel, ca. 10 x 100 mm, ca. 28-30 stuks 943650 2

   

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

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

(wegwerp) handschoenen, maat L,  100 stuks 942458 1

Mozaïektang, met hardmetalen snijdraad, voor mozaïekstenen van glas, 
marmer, porselein, keramiek, tegelmozaïek, ca. 225 mm

306612 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Glas mozaïektang, met hardmetalen snijdraad, ca. 170 mm 558488 1

Benodigd gereedschap: 
stift, lakstift, tuinschaar, kom voor de voegspecie, (wegerp)handschoenen, spatel, spons, doek, lijmpistool en lijm-

sticks 
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Handleiding: 

1. Lijm, in de lengte, de beide tempex 
platen aan elkaar met de 3D silico-
nen lijm.  

3. Deel de bruine mozaïeksteentjes in 
tweeën. 

Het OPITEC – Creatief team
Veel plezier en succes gewenst!

7. Lijm (met de 3D siliconenlijm) de 
beide soorten glas-nuggets erop. 

2. Schets er een boom op. 
4. Knip de houten schijfjes, met de 

tuinschaar, in kleine delen.  
5. De stam en takken maakt u van 

beide materialen. 
6. Zet alles vast met de 3D siliconen-

lijm.   

8. De rechter zijde van de boom met 
blaadjes (voorjaar) bewerkt u met 
de mozaïeksteentjes groentinten 
(ook gedeeld in tweeën).   

9. De appels (zomer) bootst u na met 
de glas-nuggets mini.  

10. De blaadjes wederom maken met 
de groene steentjes.  

11. De herfst (links) wordt gemaakt met de geel/rood tinten.  

19. Na ca. 15 minuten verwijdert u de overtollige specie van het oppervlak.   

18. Breng de voegspecie aan op de gemozaïekte en met hout beplakte op-
pervlak.  

17. Maak in een kom, met de spatel, de voegspecie aan. (zie producthandlei-
ding).

16. Laat het gelijmde een nacht drogen. 

15. Over de bloemen legt en witte en beige steentjes (gedeeld).

14. De rechter, onderkant decoreert u met bloemen en groene vlakken. 

13. De winter (links onder) verwerkt u met de spiegelsteentjes, witte en beige 
mozaïeksteentjes (alle soorten weer delen).

12. Steentjes wederom in tweeën verdelen.

22. Polijst het oppervlak met een droge doek totdat het glanst.  

21. Laat het geheel weer een nacht drogen.  

20. Herhaal dit meerdere keren.  

23. Lijm, met het lijmpistool, de berkenschors stukken aan de vier zijkanten.


