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Betonnen kikkers
Handleiding
S019K001

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm kikker ca. 90 x 100 mm, ca. 45 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 350 g creatief beton 727814 1

Gietvorm kikker ca. 155 x 150 mm, ca. 80 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1000 g creatief 
beton

727825 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 naar verb-
ruik

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar verb-
ruik

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verb-
ruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Sticker mandala 4, ca. 190 x 205 mm, zwart 308005 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek goud 446712 1

Marabu Do-it glansspray, 150 ml, goud 568717 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, bladgroen 584326 1

Benodigd gereedschap
snijmat, schaar, plakband, keukenpapier, maatbeker (weegschaal), mengkom, garde (of spatel), 
rond- en borstelpenseel
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

Decoratie

Basishandleiding voor beton

S019K001

1. Binnenkant van de gietvorm met het scheidinsmiddel insmeren. 

Welk scheidingsmiddel hangt af van het materiaal van de gietvorm: 

Scheidingsmiddel Formestone wordt voor vormen van kunststof, latex en silicone gebruikt. Latex afgiet-

materiaal Formalate wordt gebruikt om paper art vormen, papier als beton vorm concreet te maken. 

Binnenkant van karton- papiervormen rijkelijk met Formalate insmeren en laten drogen.

Beide scheidingsmiddelen volgens de productbeschrijving verwerken.  

2. Het creatief- of fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen. 

3. Gietvorm vullen met beton.

4. Beton massa ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De droogtijd hangt af van de grootte van het model. 

5. Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.

6. Nu kan het model beschilderd en/of gedecoreerd worden.

1. Kikker met gouden Deco & Lifestyle hobbyverf en penseel beschilderen.

2. Of de gewenste mandala sticker op de kikker plakken. Sticker vooraf in de juiste afmeting knippen. 

3. Kikker met verf bespuiten of met penseel verven, verf laten drogen. 

4. Indien gewenst de mandala sticker verwijderen.


