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Handleiding bij 
l ichtgevend mo -

zaïek-naamb ordje

Gebruikt materiaal:   

Tempex plaat ca. 500 x 300 x 30 mm, 1 stuks 872056 1 x 

Mozaïek-softglas colour, 10 x 10 mm, 200 gra, blauw-mix 320850 1 x 

Mozaïek glassteentjes mix, 10 x 10 mm, 200 gram, blauw-mix 512657 1 x 

Mozaïek lichtgevend vierkant, 10 x 10 mm, 125 gram, blauw 543573 2 x 

Spiegelsteentjes 10 x 10 cm, 200 gram 559602 1 x 

Crackle safety mozaïek plaat 15 x 20 cm, zilverkleurig 562113 1 x 

3D siliconenlijm, 50 ml 314787 1 x 

Mozaïek voegmassa wit, 1000 gram 504906 1 x 

Koudglazuur set 50 ml of: 437939 1 x

Koudglazuur set 200 ml 424222 1 x 

  

Aanbevolen gereedschap:   

Crackle-safety klopper 312800 1 x

(Wegwerp) handschoenen, maat M, 100 stuks of: 936396 1 x 

(Wegwerp) handschoenen, maatLM, 100 stuks of: 942458 1 x 

Tempex snijapparaat 305672 1 x 

Reserve snijdraad voor tempex snijapparaat, 5 stuks 305683 1 x 

Batterij alkaline, 1,5 mignon (AA) voor snijapparaat 200477 4 x 

Glas-mozaïektang ca. 170 mm 558488 1 x 

Benodigd gereedschap:  
Stift, liniaal, tempex-snijapparaat (of universele zaag), puntig mes, schaar, onderlegger, (wegwerp)handschoenen, 
maatbeker, schaal voor voegmassa, spatel, spons, pincet, safety/crackle klopper, handboor of boormachine

1. Pak de tempex plaat.

3. Teken met een stift je naam een de gewenste mo-
zaïekvlakken op het tempex.

2. Maak deze m.b.v. een zaag of handsnijapparaat op 
de gewenste grootte. 

4. Boor 2 gaten in de tempex plaat om hem later op te 
hangen.
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17. Roer de voegmassa in een schaal met water tot een strijkklare massa. (bij de voegmassa wordt een aparte handlei-
ding bijgeleverd)

Handleiding: 

7. Nu kun je met de Crackle/
Safety mozaïek een accent 
maken zoals de hier getoon-
de kroon.

12. Het voorgebroken Crackle/Safety-mozaïek 
springt open; het oppervlak wordt groter 
(daarom moet het stuk siliconen altijd groter 
zijn dan het gebruikte stuk Crackle/Safety).

14. Versier nu de rest van het oppervlak met mozaïeksteentjes naar wens (mozaïek 
glassteentjes mix en mozaïek softglas colour). De mozaïeksteentjes kunnen met 
een mozaïektang kleiner worden gemaakt.

16. Laat de lijm op de mozaïekvlakken een nachtje drogen.

20. Wacht ca. 15 minuten totdat de voegmassa wat steviger is geworden.

13. Breng daarna spiegelsteent-
jes aan op de rand van het 
naambordje.

27. Om het naambordje te beschermen tegen vorst, krassen en chemicaliën kan het 
complete naambordje met koudglazuur worden behandeld (voor-een achterkant, 
aparte productbeschrijving).

6. Leg deze met lichtgevende 
vierkante mozaïeksteentjes.

5. Begin als eerste met je 
naam.

8. Haal met een pincet de Crackle/
Safety mozaïek weer weg.

9. Druk de 3D siliconen iets groter 
dan het Crackle-stuk op de tempex 
plaat. 

10. Leg het stuk Crackle/Safety op het 
siliconen-vlak.

11. Klop met de Crackle/Safety-klopper op het 
bevestigde stuk mozaïek.

21. Neem met een vochtige spons de overtollige voegmassa af.

23. Met behulp van een mesje kan overtollige voegmassa bij de dieper gelegen mo-
zaïekvormen worden weggehaald.

22. Herhaal de vorige handeling meerdere keren.

18. Breng de voegmassa gelijkmatig aan op het mozaïek-oppervlak.
19. Gebruik (wegwerp)handschoenen; hierdoor kan de voegmassa direct met de hand worden aangebracht.

24. Let er op dat je de gaten om het bordje op te hangen 
niet dichtsmeert met voegmassa.

25. Laat de voegmassa een nacht drogen.

26. Haal vervolgens de laatste grauwe sluier (voegmassa) weg door met een droge doek 
over het mozaïek te wrijven. 

15. Beplak ook de zijvlakken met mozaïek.


