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Mozaïek set - Wandspiegel
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Spiegel ca. ø 180 mm 1

Houten ronde plaat ca. ø 330 mm 1

Glasscherven iced ca. 10 - 45 x 5 mm, bont 300 g

Glas nuggets iced, ca. ø 17 - 19 mm, bont 250 g

Mozaïek glasstenen 10 x 10 mm, groen-mix 200 g

Marabu Mixed Media Acryl Color, wit 100 ml

Universele knutsellijm 90 g

Voegspecie wit 250 g
Aanbevolen gereedschap:

(niet bij de levering inbegrepen)

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

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

Universele mozaïektang 200 mm 578264 1

Benodigd gereedschap
(gereedschap is niet bij de levering inbegrepen)
werkmat, stift, schaar, keukenpapier, spatel, maatbeker, mengkom, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, boormachine  
met houtboor

819106

Beste klant,

Het creatief team heeft voor u een pakket samengesteld waarmee u een wandspiegel kunt maken. Hieronder vindt u de handleiding 
om de spiegel in een paar stappen te voltooien. 

Veel plezier gewenst!



2819106

Handleiding spiegel
1. De spiegel op de ronde houten plaat leggen en de omtrek op de plaat aftekenen (spiegel verwijderen).
2. Om het later te kunnen ophangen, met de boormachine, een gat in de houten plaat boren.
3. Mozaïek op de ring vastlijmen en voegen (de plek waar de spiegel komt vrijlaten).
4. Na het klaarmaken van de mozaïek vlakken de spiegel in het midden vastlijmen.

Handleiding:

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.
5. 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. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


