
1DP015K007#1

Handleiding vrolijk  
 

gekleurde mozaiek 
 

windlichten

Gebruikt materiaal: 

Glazen windlicht ø 11 x 15 cm 
Glazen vaas 5,5 x 16 cm 
Glazen vaasjes "Vierkant" 6 x 6 cm, 4 stuks 
Glazen windlicht ø 7,5 x 7 cm, 2 stuks 
Glas voor theelicht/ kaars ø 4,5 x 6 cm, 4 stuks 
Set theelichtglazen ø 6 x 7 cm, 6 stuks 
Luzy acryl mozaïek 100 g, violet/rood-mix 
Luzy acryl mozaïek 100 g, geel/rood-mix 
Luzy acryl mozaïek 100 g, blauw-mix 
Luzy acryl mozaïek 100 g, groen-mix 
Acryl mozaïek 50 g, pastel 
Acryl mozaïek 50 g, sienna 
Spiegelstenen 10 x 10 mm, 200 g 
3D-kit siliconenlijm 80 ml 
Mozaïek-voegspecie wit, 1000 g 
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Benodigd gereeadschap: 

Schaar, onderlegger, (wegwerp) handschoenen, maatbeker, mengkom voor voegspecie, spons, doek

Handleiding 

1. De oppervlakte van de glazen voorwerpen moet schoon, vetvrij en droog zijn.  
2. Met silconenlijm worden nu de gewenste mozaïek- en spiegelstenen op het windlicht (vaas) vastgeplakt.  
     Dat wil zeggen, siliconen op het glas aanbrengen en de stenen erop drukken.  
    (Werk met kleine oppervlakken, zodat de siliconenlijm niet te snel uithardt. ) 
3. Plaats eerst een rij verticaal met mozaiekstenen. Dat werkt makkelijker voor de volgende rij stenen. 
4. Plak nu rij voor rij de stenen horizontaal op. 
5. Werk volgens deze methode verder. 
6. Laat het mozaiek oppervlak en de siliconen een nacht drogen.  
7. Voegspecie in een mengkom met water tot een strijklare massa mengen. (Bij de voegspecie is een producthandlei-
ding bijgesloten.) 
8. Verdeel de specie snel en gelijkmatig over het mozaiek oppervlak. U kunt daarvoor (wegwerp)handschoenen geb-
ruiken. Dan kunt u de specie direct met de hand aanbrengen.    
9. Wacht ca. 15 minuten, totdat de voegspecie iets harder is geworden. Nu neemt u voorzichtig met een vochtige 
spons de overtollige specie af. Dit proces kan meerdere keren herhaald worden.  
10. De voegspecie een nacht laten drogen. 
11. Nu nog, met een droge doek, de laatste grijze waas (van de voegspecie) van de mozaiekstenen afwrijven. 
 
Wij wensen u veel plezier met de uitvoering 
Het Opitec Creatief Team! 


