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Mozaïek- resin raamdecoratie
Handleiding
S013K003

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Berkenschijf ca. ¢ 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm dik, 10 stuks 723441 1

Resin giethars, UV-bestendig,  200 ml 648848 1

Resin giethars, UV-bestendig,  100 ml 648837 naar verbruik

Resin giethars, UV-bestendig,  1000 ml 648859 naar verbruik

Tiffany mozaïek transparant/opaak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blauwtinten 597918 1

Tiffany mozaïek transparant/opaak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g, groentinten 597930 1

Glas Nuggets mini, ca. ¢ 10 - 12 mm, transparant-gekleurd, ca. 200 stuks 563223 1

Koord, natuurvezel ca. ¢ 2 mm x 80 m 537090 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Gatenzaag set, ¢ 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, zaagdiepte 28 mm, centreerboor verwisselbaar, 8-delig 350194 1

Universele mozaïektang ca. 200 mm lang 578264 1

Benodigd gereedschap:
Boormachine, schaar, werkmat, dik folie (doorzichtig zakje), mozaïektang, houten spatel  
(of tandenstoker), fijn schuurpapier
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1. Met de gatenzaag ¢ 68 mm, een gat in de berkenschijven maken en er ontstaat een ring. 

2. Een klein beetje koudglazuur, zie productbeschrijving, klaarmaken. (Voor elke berkenschijf apart het koudglazuur 
klaarmaken zodat het glazuur niet uithardt).

3. De berkenschijven ring op een plastic zakje leggen. Let op! De onderkant van de schijf moet compleet op het zakje 
liggen, geen openingen mogen er zijn. 

4. Een dunnen laag koudglazuur, ca. 2 mm dik, in de berkenschijf ring gieten.

De mozaïekstenen op de gewenste grootte snijden/knippen.

6. In het koudglazuur leggen. 

7. Het koudglazuur een nacht laten drogen.

8. De berkenschijf van het zakje verwijderen. Ring, koudglazuur en mozaïek zijn verbonden met elkaar.

9. De berkenschijf heeft een beetje koudglazuur opgezogen. U kunt dit met schuurpapier bijwerken. Dan wordt het 
contrast iets minder.

10. Boor, met een ca. ¢ 3 mm dikke boortje, (om het op te kunnen hangen) een gat in de
berkenscijf.

11. Rijg nu een stuk koord door het gat en knoop de uiteinden samen. 

S013K003

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team


