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Van 'oud' naar 'nieuw' 
Mozaïektafel "Rondo"

Benodigd materiaal: 

Handleiding:  
Maak van uw oude, metalen tafelonderstel een nieuwe tafel met dit zelf gemaakte mozaïek tafelblad.   

tempex plaat ca. 50 x 30 x 3 cm, groen 
marmer-mozaïek 10 x 10 mm, 200 g, groentinten 
marmer-mozaïek 10 x 10 mm, 200 g, bruintinten 
mozaïek byzantic 10 x 10 mm, 1000 g, bont mix 
scherven mozaïek bits, 500 g, groen mix 
3D-siliconenlijm 80 ml 
voegspecie 1000 g, wit 
tafelonderstel en stoel niet bestelbaar! 

872056 
563326 
563393 
593176 
513033 
314798 
504906 
 

Aanbevolen gereedschap:  
tempexsnijder, werkt op batterijen 
reserve snijdraad, 5 stuks 
batterijen voor de tempexsnijder, 1,5 V Mignon 
(AA)

4 x  
3  x  
3 x   
2 x  
4 x  
3 x  
5 x  
 

 
305672 
305683 
200477 

 
1 x  
1 x  
4 x  

Benodigd gereedschap: 

ondergrond, viltstift, lineaal, cutter, schaar, (wegwerp) handschoenen, 
maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, borstelpenseel, keukenrol, 
tempexsnijder of handzaag   

Art.Nr.: Aantal: 

1. Lijm (met de siliconenlijm) twee tempexplaten aan elkaar, met de lange 
zijden tegen elkaar. Er ontstaat een plaat van ca. 50 x 60 cm).

2. Snij van een plaat een strook af van 50 x 10 cm.

5. De 4e tempexplaat verdeelt u in twee stukken van 15 x 50 cm. 

9. Zorg ervoor dat de rand iets schuin naar buiten loopt.
10. Geef, met een stift en lineaal, het midden van de plaat aan. 

6. Deze beide platen fixeert u aan de zijde met 70 cm. Loodrecht onder elk-
aar. Er is nu een plaat ontstaan van ca. 65 x 70 cm met ca. 30 cm extra aan 
de onderkant (verticaal gezien).

7. Teken op de samengestelde plaat een cirkel van ø ca. 65 cm.

8. Snij deze cirkel uit met de tempexsnijder.

3. Gebruik voor het snijden de tempexsnijder of handzaag.  

4. Fixeer deze strook onderaan de beide eerste platen zodat er een plaat 
ontstaat van ca. 50 x 70 cm).

11. Fixeert u nu, vanaf het midden komend, de verschillende mozaïekstenen, in cirkels. De randen van de plaat ook 
met mozaïekstenen beplakken.  

12. Gebruik hiervoor de 3D siliconenlijm.
13. Laat het geheel een nacht drogen. 
14. De gehele oppervlakte kan nu gevoegd worden.  
15. Maak de voegspecie aan (zie productomschrijving), in een kom en roer met de spatel de specie tot een glad 

geheel.  
16. Gebruik de handschoenen zodat u de specie met de hand kunt aanbrengen op het oppervlak.  
17. Na ca. 15 minuten, met een vochtige spons, de overtollige specie verwijderen.  
18. Herhaal dit totdat er geen witte waas meer over de stenen te zien is. 
19. Laat het geheel een nacht drogen. 
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20. Polijst het oppervlak met een droge doek totdat het glanst. 
21. Fixeer het ronde, mozaïek tafelblad, met siliconenlijm, op het onderstel. 

TIP!  
Met koudglazuur (N° 424211/N° 424222) kunt u het tafelblad vorstbestendig maken. Bestrijk het gehele blad (bo-
ven- en onderkant) met het koudglazuur. De plekken tussen het blad en onderstel, waar water tussen kan komen, 
kunt u ook met het koudglazuur verzegelen. Gebruik een penseel om het glazuur op te brengen.  

Veel plezier en succes!    


