
Mozaïek Bloemen 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Berken schijven rond, naturel, ca. ø 80 - 120 mm, 10 stuks 723441 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, bont gekleurd, 500 g 558787 1

Glas nuggets mini, ca. ø 10 - 12 mm, 250 g 563223 1 

3D-Kit siliconen lijm 80 ml 314798 1

Mozaïek voegspecie wit, 250 g 539686 2

Vliegertouw, ca. ø 2 mm x 80 m 537090 1 

Benodigd gereedschap:   

Mozaïektang, ca. 225 mm lang 306612 1

Volzicht veiligheidsbril voor kinderen, ca. 130 mm breed 306265 optioneel

Volzicht veiligheidsbril voor volwassenen, verstelbaar 375176 optioneel

Wegwerphandschoenen maat M, 100 stuks 936396 optioneel

Wegwerphandschoenen maat L, 100 stuks 942458 optioneel

Benodigd gereedschap:   

ondergrond, potlood, liniaal, houtboor ø 3 mm (boormachine), schaar,   

mozaïektang, kom voor voegspecie, spatel, spons, doek, naald     
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Handleiding 
1. Teken met een potlood en liniaal het 

midden van de berkenschijf af. Fixeer in 
het midden een glasnugget. Deel, met de 
mozaïektang, de benodigde mozaïekste-
nen door de helft of in vieren.  

2. Lijm de geknipte mozaïekstenen rondom 
de glasnugget. Laat het geheel een nacht 
drogen.  

Mozaïek bloemen 

3. Voeg het gemozaïekte oppervlak met de 
voegspecie. Maak de specie aan volgens 
de beschrijving bij de verpakking, in een 
kom en roer met een spatel. Het voegen 
kunt u met de handen doen, gebruik 
hiervoor de handschoenen. Na ca. 15 min., 
met een vochtige spons de overtollige 
specie verwijderen vanaf het gemozaïek-
te oppervlak.  
Herhaal die meerdere keren. Laat het 
geheel een nacht drogen. Polijst het 
oppervlak met een droge doek totdat de 
stenen glanzen.   
Om het te kunnen ophangen, boort u een 
gat in de schijf. Met de houtboor ø 3 mm 
(of boormachine) . 
Knip een stuk van ca. 25 cm lang koord af.  
Met een naald rijgt u het koord door het 
gat en maakt u er een knoop in. 

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!


