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Mozaïek fifties style
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten bijzettafel met 3 poten, poten om op te schroeven, tafelplaat van hout in beton 
optiek, ca. ø 450 x 440 mm, 4-delig 729388 1

Houten dienblad, in 3 groottes, naturel, ca. 230 x 175 x 60 mm, ca. 265 x 210 x 75 mm,  
 ca. 310 x 240 x 65 m, 3 stuks 487187 1

Houten onderzetter vierkant, naturel, uitsparing: ca. 88 x 88 mm, 2-delig 412739 1

Houten onderzetter vierkant, naturel, uitsparing: ca. 158 x 158 mm, 2-delig 465628 alternatief

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. ca. 300 stuks, zwart 539653 4

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, bonte mix 539664 1

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 323205 2

Voegspecie 1000 g, wit 504906 2

Marabu Mixed Media Acryl Color, zwart, 100 ml 584360 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, antiek goud 618353 1

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

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

Maatbeker set, van kunststof, 3 groottes, inhoud: 1 liter, 500 ml en  
 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Spatels, ca. 30/75 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, stift,  liniaal, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengbeker, spatel, spons, 
doek, plakband, folie (wegwerp) handschoenen

U013K003



2

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding
Het beschilderen van de accessoires

Basishandleiding mozaïek

U013K003

1. De tafel in elkaar zetten, de onderzetter vastlijmen. De lijm laten drogen.
2. Voor het beleggen van de mozaïek, het dienblad en de onderzetter met de verfspray verven (behalve bin-
nenoppervlakken). 
3. De verf goed laten drogen.
4. Voor de bijzettafel:  de poten in de gewenste hoogte met plakband afplakken.
5. Bescherm de rest van de tafel met een folie tegen spuitnevel. 
6. Spray de poten, tot aan het plakband, met verf.
7. De verf laten drogen, plakband en folie weer verwijderen. 
8. Nu kan er begonnen worden met het plakken van de mozaïek stenen.

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. 

Basisinstructies zijn overdraagbaar op alle drie mozaïekmodellen.
De voegspecie kan met Marabu Mixed Media acryl color zwart ingekleurd worden.  
 De voegspecie met water mengen, een beetje verf toevoegen en roeren.  
 Hoe meer verf hoe donkerder de kleur. 


