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Verlichte huisjes
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten huis naturel, ca. 80 x 80 x 250 mm 569090 1

Houten huis naturel, ca. 80 x 80 x 200 mm 569078 1

Houten huis naturel, ca. 80 x 80 x 150 mm 569067 1

Mozaïek glasstenen Murano ca. 20 x 20 x 4 mm, 500 g, violet 619429 1

Mozaïek glasstenen Murano ca. 20 x 20 x 4 mm, 500 g turkoois 619430 1

Mozaïek glasstenen Murano ca. 20 x 20 x 4 mm, 500 g, zwart/wit 619441 1

Mozaïek glasstenen Murano, ca. 20 x 20 x 4 mm, 500 g, bont 619474 alternatief

Mozaïek glasstenen Murano, ca. 20 x 20 x 4 mm, 1000 g, bont 619485 alternatief

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, middenblauw 453467 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, soft zwart 446376 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht grijsgroen 446295 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht groen 608356 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf taupe, 230 ml 446354 1

Sjabloon Sterrenglans, kunststof ca. 297 x 210 mm 621680 1

LED-micro lichtsnoer, binnenverlichting, 10 LED's 
warmwit licht, incl. 4 knoopcelbatterijen

441631 1

LED-micro lichtsnoer, binnenverlichting, 20 LED's 
warmwit licht, incl. 4 knoopcelbatterijen

441549 2

Aanbevolen gereedschap
Sjabloneer stempelset ca. ø 15/20/30/45 mm, 4 stuks 494232 1

Penselen met een synthetische kwast, vlak Gr. 6, 10 en met punt in Gr. 4, 3 stuks 469140 1

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

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

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, shcaar, liniaal, stift, rond- en borstelpenseel, sjabloneerpenseel, waterbe-
ker, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, 
lijmpistool met lijmsticks
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Basishandleiding Mozaïek

Handleiding

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.

Met behulp van de 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. 

1. De mozaïek op de huisjes plaatsen en voegen. 

2. Wilt u een andere kleur voegspecie dan kunt u een verfkleur toevoegen aan de voegspecie en daarna goed roeren. 

3. Hoe meer kleur toegevoegd, hoe intensiever de kleur van de specie wordt. 

4. Voegspecie laten drogen.

5. Met sjabloon en hobbyverf de tekst en sterren op het hout- of mozaïekoppervlak deppen.

6. Verschillende kleurnuances gebruiken.

7. Enkele zijkanten van de huisjes kunnen compleet of gedeeltelijk met verf beschilderd worden. 

De verf goed laten drogen.

9. Lichtsnoer, aan de mozaïek kanten, met het lijmpistool vastzetten.

10. De batterijen in de houder van het lichtsnoer plaatsen.
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