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Oosterse betonnen 
schalen

Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Grote schaal:

Kunststof bol ø 20 cm (buitenkant) 616074 1 

Kunststof bol ø 18 cm (binnenkant) 616063 1 

Benodigd materiaal voor de grote schaal ca. 1000 g creatief beton 

Medium schaal

Kunststof bol ø 16 cm (buitenkant) 490087 1 

Kunststof bol ø 14 cm (binnenkant) 490076 1 

Benodigd materiaal voor de grote schaal ca. 750 g creatief beton

Kleine schaal:

Kunststof bol ø 12 cm (buitenkant) 490065 1 

Kunststof bol ø 8 cm (binnenkant) 490043 1 

Benodigd materiaal voor de medium schaal ca. 450 g creatief beton

Creatief beton 1000 g 570130 naar verbruik

Creatief beton 2500 g 570152 naar verbruik

Creatief beton 8000 g 572084 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Marabu do it mat spray 150 ml, zwart 618216 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 alternatief

POSCA Marker PC-3M, met fijne punt, 16 stuks 615920 1

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
onderlegger, borstelpenseel, waterbeker, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal, 
mengkom, spatel, (oude garde), steentjes of zand, keukenpapier, schaar, vershoudfolie, 
plakband
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Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
Beide bol helften, met behulp van een penseel, met Formestone 
bestrijken. (Grote bol helft de binnenkant, kleine bol helft de 
buitenkant). 
Afhankelijk van de gewenste diepte van de schaal, giet u beton in 
de grote bol helft (wacht ongeveer 15 minuten).

Verwijder de kleine bol helft.

De kleine bol helft in het midden in de betonlaag plaatsen.
De tussenruimte opvullen met beton.

Verwijder de grote bol helft. 
Laat het restvocht volledig drogen.

Voor het verzwaren, de kleine bol helft met steentjes of zand 
vullen. Beton laten harden. (al naar gelang de grootte, 
ca. 1 - 3 dagen).

Beton schaal gieten
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Spray op de gewenste betonnen oppervlakken Marabu Do it zwart  
(of breng acrylverf aan met een penseel).
Bedek de te beschermen vlakken met folie of plakband.
Laat de zwarte verf drogen. Verf een floral design met Posca pen-
nen op de zwarte vlakken. Laat de verf drogen.

Let op!
Gebruik de schalen niet voor levensmid-
delen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Betonnen schalen decoreren.
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