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Mozaïek tol
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof separator - cirkel, glashelder, ca. ø 80 mm 490630 2

Kunststof separator - cirkel, glashelder, ca. ø 100 mm 490641 2

Kunststof tol pinnen, ca. 40 mm lang, wit, 20 stuks 622262 1

Kunststof tol pinnen, ca. 40 mm lang, wit, 60 stuks 622251 alternatief

Acryl mozaïek, ca. 5 x 5 x 2 mm, bont/glanzend, 45 g = ca. 700 stuks 590466 1

Acryl mozaïek, ca. 10 x 10 x 2 mm, bont/glanzend, 45 g = ca. 190 stuks 590477 1

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, verschillende vormen en groottes, ca. 2 mm  dik, 100 
g = ca. 440 stuks 590514 1

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, verschillende vormen en groottes, ca. 2 mm  dik, 500 
g = ca. 2200 stuks 619371 alternatief

Universele knutsellijm 80 ml 539697 1

Voegspecie, 250 g, wit 539686 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 alternatief

Marabu acrylverf decorlak 50 ml, geel 452012 1

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

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

Mozaïektang klein, ca. 100 mm lang 306656 1

Benodigd gereedschap
onderlegger, liniaal, stift, boormachine (met twee verschillende boortjes), (wegwerp) 
handschoenen, maatbeker, mengbeker, spatel, spons, doek, schaar
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Basishandleiding mozaïek

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. 
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Het midden op de separator afmeten. 
Met de boormachine een gat, in de diameter van de tol pin, 
boren. (Eerst het kleine boortje en daarna het grote boortje 
gebruiken).

Het mozaïekoppervlak voegen.
Bevestig en voeg de mozaïekstenen volgens de basisinstructies.

Kunststof tol pin in het gat bevestigen (met lijm). Plak de mozaïekstenen, de stenen kunnen ook met de tang bijge-
knipt worden.
Lijm een nacht laten drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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