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Borden - Oceaan

Handleiding

RESIN - Oceanpainting golftechniek

Benodigd materiaal (alleen voor een bord ø 300 mm): Artikelnummer Aantal
Houten borden, naturel, ca. ø 250 mm en 300 mm, 2 stuks 532380 1

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
200 ml 648848 2

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
100 ml 648837 naar verbruik

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
1000 ml 648859 naar verbruik

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, zwart / lichtblauw / lila-pink 646330 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, blauw/lichtgeel/pink 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, groen/oranjegeel/donkerrood 646352 1

Reeves acrylverf 75 ml, titaanwit 442318 1

Reeves acrylverf 75 ml, zand 448828 1

Reeves acrylverf 75 ml, omber gebrand 442271 1

Reeves acrylverf 75 ml, ceruleumblauw 442167 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:
Wegwerphandschoenen, 200 stuks, zwart, maat M 633531 1

Wegwerphandschoenen, 200 stuks, zwart, maat L 633542 naar verbruik

Houten spatels, naturel, ca. 150 x 18 x 2 mm, 100 stuks 602143 1

Kunststof maatbekers, inhoud: 1 ltr, 500 ml en 250 ml, melkwit transparant, 3 stuks 729399 1

Metalen spatels in 4 verschillende breedtes, ca. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, 
ca. 110 mm lang, 4 stuks 308153 1

OCTOPUS®-Fluids isopropanol 99,9%, 500 ml 646396 1
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Handleiding

Schuurspons, eenzijdige korrel 80, de andere zijde korrel 120, stevige en robuuste 
schuurspons, ca. 95 x 67 x 25 mm 663034 1

STEINEL® - Heteluchtpistool HL 1620 S 303681 1
Duits boek: Werkstatt Resin, hardcover, 112 Seiten, met handleidingen 648413 1
Benodigd gereedschap

ondergrond (folie, bakpapier), veiligheidsbril, mondkapje, waterpas, drinkbeker, keukenweegschaal, keukenpapier, spatel (of 
houten staafje), mengbeker, (wegwerp)handschoenen, smalle en brede spatel, alcohol (voor reiniging), korrel120 schuurpapier 
(of schuurpons), vaatdoek, waterbeker, föhn, Proxxon micro-brander, delta schuurmachine (met korrel 80/150 schuurpapier voor 
hout), rond- en borstelpenseel, houtwas/-olie voor verzegeling

Let op!
Gebruik handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje bij het gebruik van giethars! 

TIP! Bij het werken met materialen die lucht vasthouden, zoals 
hout, is het verstandig om eerst een "beschermlaag" van de 
Resin hars aan te brengen! Deze laag beschermt de andere lagen 
tegen luchtbellen die uit de hars opstijgen. 

TIP! Formule voor het berekenen van het benodigd materiaal: 
Modelbreedte x modellengte x 0,158 = benodigde hoeveelheid 
Resin in ml (berekening voor een ca. 3 mm dikke laag). Of een 
cirkelvormig oppervlak x 0,158 komt overeen met 706,5 cm2 x 
0,158 = ca. 110 ml Resin giethars

De binnenrand van het houten bord schuren met korrel 120 om 
uitstekende houtsnippers te voorkomen.  
Met een vochtige vaatdoek het schuurstof wegvegen.
Laat het houtoppervlak drogen.

Eerst uitrekenen hoeveel ml Resin nodig is voor de oppervlakte 
van het bord. 

Voor de "beschermlaag" - meng 110 ml giethars volgens de productinstructies. 
Roer langzaam zodat er niet te veel luchtbellen ontstaan.
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Plaats het houten bord op de drinkbeker. 
Controleer met het waterpas of het bord in balans is.
(Dit is belangrijk zodat de Resin giethars gelijkmatig wordt verdeeld.) 
Laat de giethars in de uitsparing/bodem van het bord  lopen.
Verdeel de hars gelijkmatig met een spatel. 
Beweeg met snelle bewegingen de vlam van de Proxxon micro-brander op een 
afstand van ca. 10 cm over de giethars. (De hitte laat de luchtbellen barsten.) 
Laat de harslaag ca. 24 uur drogen, bescherm tegen stof. 

Ruw de gedroogde harslaag op met kor-
rel 120 schuurspons (of schuurpapier). 

Verwijder het schuurstof met een 
vochtige doek.
Laat het Resin oppervlak drogen. 

Meng ca. 60 ml hars voor het 
strand.

Verdeel dit over 3 drinkbekers. Afhankelijk van de gewenste kleurdiep-
te in - beker 1 de kleur zand, beker 
2 kleuren omber en in beker 3 een mix 
van beide kleuren. (Hoe meer kleur, hoe 
rijker de tint.)
Meng de kleuren langzaam met een 
houten spatel (of houten staafje).

TIP! Als acrylverf wordt toegevoegd, 
verliest de hars zijn transparantie en 
wordt het opaak.

Begin met de lichtste kleur en laat 
de giethars in de uitsparing/bodem 
lopen.
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Verdeel de zandkleurige hars met de 
spatel.

Blaas de harslaag droog met een 
föhn zodat er mooie kleurstructuren 
ontstaan. 
De föhn verdeelt de kleuren onregelm-
atig en luchtbellen worden vernietigd. 

Voeg het kleurmengsel (gemaakt van zand en omber) toe en verdeel opnieuw.
Voeg als laatste de omber gekleurde giethars toe en verdeel.

Meng ca. 150 ml Resin giethars voor de zee.
Verdeel de hars over drie drinkbekers.
Afhankelijk van de kleurdiepte in - beker 1 de kleur blauw, beker 2 kleur 
lichtblauw en in beker 3 een mengsel van blauwe en groene alcohol ink verf. 
(Hoe meer kleur, hoe intenser de tint.)

Begin met de lichtste kleur en laat 
de giethars in de uitsparing/bodem 
lopen.

Giet ook de andere twee kleuren 
erin.

Waarschuwing! Houd ook met 
de föhn ca. 10 cm afstand tot de 
gietharslaag!

Verdeel de gekleurde hars met de 
spatel.

TIP! Door gebruik het gebruik van de Alcohol Ink verf verandert de transparantie 
van de hars giethars niet, deze blijft doorschijnend. 
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1. Harsdruppels aan de rand van het bord verwijderen met een delta schuurmachine. 
2. Verwijder het schuurstof met een vochtige doek.
3. Laat het vocht opdrogen. 
4. Verf de binnenrand van het bord met geschikte acrylverf, laat de verf drogen. 

5. Ter bescherming kan het houten bord worden ingesmeerd met houtwas of -olie.

TIP! Acrylverf kan met elkaar worden gemengd tot de gewenste kleur is bereikt. 

Reiniging en het kleuren van het houten bord
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"Meng" de verflagen met de föhn.
Gebruik Proxxon micro-brander zoals 
hierboven beschreven. 

Meng ca. 50 ml giethars voor de 
branding.
Verdeel dit over 2 drinkbekers. 
De hars blijft in beker 1 ongekleurd 
en aan beker 2 wordt witte acrylverf 
toegevoegd. 
Meng de witte verf langzaam met de 
hars (de hars wordt opaak).

Om de branding te maken, giet je bei-
de bekers op de bestaande harslaag. 

Met een houten spatel de witte hars 
iets vervormen.

Door het föhnen ontstaan witte 
structuren, die op een branding 
lijken. 

Laat luchtbellen barsten met de 
Proxxon micro-brander. 
Laat de harslaag ca. 24 uur drogen, 
bescherm tegen stof.
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De hierboven beschreven instructies, inclusief de hoeveelheden, kunnen ook worden gebruikt voor het dienblad. 
Voor de binnenkant van het dienblad wordt de Decor verf soft gebruikt. 
Om de vintage look te behouden, wordt het dienblad na het drogen, met de delta schuurmachine geschuurd.
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Dienblad - oceaan

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten dienblad naturel, ca. 315 x 300 x 75 mm, bodemdikte ca. 7 mm 575174 1

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
200 ml 648848 2

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
100 ml 648837 naar verbruik

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
1000 ml 648859 naar verbruik

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, zwart / lichtblauw / lila-pink 646330 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, blauw/lichtgeel/pink 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, groen/oranjegeel/donkerrood 646352 1

Reeves acrylverf 75 ml, titaanwit 442318 1

Reeves acrylverf 75 ml, zand 448828 1

Reeves acrylverf 75 ml, omber gebrand 442271 1

Marabu Decor Soft acrylverf, 6 x 50 ml in de kleuren citroengeel, lagune, petrol, koraalrood, 
amethist en lichtgrijs, 6 stuks 626842 1
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Benodigd Resin giethars voor de tafel:
Beschermlaag ca. 70 ml, strand ca. 50 ml, zee ca. 90 ml, branding ca. 30 ml

De hierboven beschreven instructies kunnen ook worden gebruikt voor de tafel. 
De tafelrand blijft ongeverfd, alleen harsdruppels worden met de deltaschuurmachine weg geschuurd. 

Veel plezier gewenst  
 Het OPITEC-Creatief-Team
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Tafel - oceaan

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Hout / metaal - decoratieve tafel, staand, 3 poten van metaal, ca. ø 230 x 195 mm, naturel 953440 1

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
100 ml 648837 1

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
200 ml 648848 1

Resin giethars UV, 5-delige set, bestaande uit hars, harder, maatbeker en roerstaafjes, 
1000 ml 648859 naar verbruik

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, zwart / lichtblauw / lila-pink 646330 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, blauw/lichtgeel/pink 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, elk 30 ml, 3 stuks, groen/oranjegeel/donkerrood 646352 1

Reeves acrylverf 75 ml, titaanwit 442318 1

Reeves acrylverf 75 ml, zand 448828 1

Reeves acrylverf 75 ml, omber gebrand 442271 1


